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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
АИКБ 
 
√ ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ОТНОСНО ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ 
ДО 
Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, 
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА КОПИЕ: 
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ  
 
ОТНОСНО: Скок в цената на природния газ за индустрията 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 
Категорично протестираме индустрията да поеме нов удар в цената на природния газ! 
Анонсираното на пресконференция на 12 януари 2022 г. от Вас поевтиняване на парното за сметка на скъп газ за 
индустрията ще затвори заводи. Досега евтиното отопление на софиянци беше за сметка на целия народ. Сега ще е за 
сметка само на работещите в индустрията. 
Това ще задълбочи кръстосаното субсидиране на енергоносителите от индустрията към битовите потребители на топлинна 
енергия, което е абсолютно забранено от европейските директиви! 
Ползите от дългосрочните договори на „Булгаргаз“ трябва да бъдат споделяни справедливо измежду всички пазарни 
участници, а не да се създават привилегировани касти на пазара. Индустрията в България трябва да може да функционира 
и това е част от обществения интерес. 
Социалната политика трябва да спре да бъде изпълнявана през енергийната система! 
Като индустриалци настояваме да продължаваме да закупуваме природния си газ на достъпни цени, за да се запазят 
конкурентоспособността, работните места и експортният потенциал на националната икономика. 
Намираме се в безпрецедентна обстановка на пандемия, комбинирана с непосилно високи цени на електроенергия, сега 
се появява заплаха и от още по-високи цени на газа за предприятията в България, за сметка на други пазарни участници. 
Как ще имаме икономика и растеж? Кой ще поеме отговорността за съсипване на индустрията? 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
 
ДОБРИ МИТРЕВ 
Председател на УС на БСК 
и председател на АОБР за 2022 г., 
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ     
 
3е-news.net 
 
√ Бизнесът протестира срещу идеята още повече да субсидира евтиното парно за потребителите  
Индустрията у нас категорично протестира срещу идеята на държавата фирмите отново да поемат удара от новите, високи 
цени на природния газ. Това заявяват в своя позиция от Асоциацията на организациите на българските работодатели 
(АОБР) по повод на обявените от енергийния министър Александър Николов идеи за обуздаване на цените на природния 
газ за битовите потребители. 
„Анонсираното на пресконференция на 12 януари 2022 г. от Вас поевтиняване на парното за сметка на скъп газ за 
индустрията ще затвори заводи. Досега евтиното отопление на софиянци беше за сметка на целия народ. Сега ще е за 
сметка само на работещите в индустрията.  Това ще задълбочи кръстосаното субсидиране на енергоносителите от 
индустрията към битовите потребители на топлинна енергия, което е абсолютно забранено от европейските директиви!“, 
обясняват от бизнес организацията. Припомняме, че около 70% от цената на топлоенергията зависи от цената на 
природния газ и това най-силно се усеща при работата на Топлофикация София. 
Според тях ползите от дългосрочните договори на „Булгаргаз“ трябва да бъдат споделяни справедливо измежду всички 
пазарни участници, а не да се създават привилегировани касти на пазара. Индустрията в България трябва да може да 
функционира и това е част от обществения интерес. „Социалната политика трябва да спре да бъде изпълнявана през 
енергийната система!“, категорични са от АОБР. 
„Като индустриалци настояваме да продължаваме да закупуваме природния си газ на достъпни цени, за да се запазят 
конкурентоспособността, работните места и експортният потенциал на националната икономика. Намираме се в 
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безпрецедентна обстановка на пандемия, комбинирана с непосилно високи цени на електроенергия, сега се появява 
заплаха и от още по-високи цени на газа за предприятията в България, за сметка на други пазарни участници. 
Как ще имаме икономика и растеж? Кой ще поеме отговорността за съсипване на индустрията?“, заявяват те в писмото си, 
изпратено до енергийният министър Александър Николов. 
Припомняме, че от нова година природния газ у нас поскъпна с нови 30%, а енергийното ведомство обеща да има подкрепа 
за бизнеса и потребителите заради високите цени. В момента се прецизира как точно да бъдат подкрепени фирмите и 
хората, използващи природен газ, а вече са ясни и начините за обуздаване на цените на електроенергията. Първата 
подкрепа по линия на природния газ се очаква да бъде усетена в следващите сметки, които ще излязат до началото на 
месец февруари. 
 
Investor.bg 
 
√ Работодатели: Компенсациите за газа за бита ще е за наша сметка 
Евтиното отопление ще е за сметка на работещите в индустрията, застрашена е конкурентоспособността на 
икономиката, предупреждава АОБР  
Работодателските организации се опасяват, че обявената преди ден схема за подкрепа на бита срещу високите сметки за 
природен газ ще сe окаже за сметка на индустрията. Енергийният министър Александър Николов обясни по време на 
брифинг на 12 януари, че в момента правителството разглежда възможността да се изплащат компенсации за битовите 
потребители на природен газ. 
Според разчетите на енергийното министерство размерът на помощта за декември ще бъде 26,70 лева за мегаватчас, а за 
януари - 42,31 лева. Ще има компенсации и за февруари, но размерът ù ще стане ясен след като енергийният регулатор 
определи цената на суровината на 1 февруари. 
Тези средства ще бъдат получени от домакинствата и от топлофикациите, но все още не е уточнен начинът за това. 
Алексанъдр Николов не обясни откъде ще дойдат нужните пари за изплащането на подкрепата, но допълни, че по схемата 
се работи и подробности за нея ще бъдат оповестени следващата седмица след заседанието на Министерския съвет. 
Предстои и изпращане на нотификация към Европейската комисия. 
От бизнеса обаче са категорични, че така анонсираното поевтиняване на парното за бита ще доведе до по-високи сметки 
за природен газ за индустрията и ще затвори заводи. Според тях ще бъде задълбочено кръстосаното субсидиране на 
енергоносителите и под заплаха е конкурентоспособността на българската икономика. 
"Досега евтиното отопление на софиянци беше за сметка на целия народ. Сега ще е за сметка само на работещите в 
индустрията", се казва в открито писмо на председателят на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев до 
енергийния министър. БСК пое ротационно председателството на Асоциацията на организациите на работодателските 
организации (АОБР). 
Те настояват още ползите от дългосрочните договори на "Булгаргаз" да се споделят справедливо между всички пазарни 
участници и да не бъдат "създавани превилегировани касти на пазара". 
 
БТА 
 
√ Поевтиняване на парното за сметка на скъпия газ за индустрията ще затвори заводи, предупреждават от АОБР  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява своя категоричен протест индустрията да 
поеме нов удар в цената на природния газ. Това е записано в писмо на организацията, адресирано до енергийния 
министър. 
В него се посочва, че асонсираното вчера от министъра поевтиняване на парното за сметка на скъп газ за индустрията ще 
затвори заводи. Досега евтиното отопление на софиянци беше за сметка на целия народ. Сега ще е за сметка само на 
работещите в индустрията, посочват работодателските организации в писмото си до министъра. 
Според тях това ще задълбочи кръстосаното субсидиране на енергоносителите от индустрията към битовите потребители 
на топлинна енергия, което е забранено от европейските директиви. 
Ползите от дългосрочните договори на "Булгаргаз" трябва да бъдат споделяни справедливо измежду всички пазарни 
участници, а не да се създават привилегировани касти на пазара, посочват от АОБР и заявяват, че социалната политика 
трябва да спре да бъде изпълнявана през енергийната система. 
Индустриалците настояват да продължат да купуват природния газ на достъпни цени, за да се запазят 
конкурентоспособността, работните места и експортният потенциал на националната икономика. 
 
БНР 
 
√ Работодатели: Евтиното отопление на бита ще е за сметка на индустрията 
Социалната политика да спре да бъде изпълнявана през енергийната система, апелират от бизнеса  
Бизнесът остро протестира срещу новия удар за индустрията с цената на природния газ. Според работодателите, 
анонсираните мерки от енергийния министър в подкрепа на битовите абонати са за сметка на индустрията и ще доведат 
до затварянето на заводи.  
В отворено писмо до министъра на енергетиката Александър Николов от Асоциацията на работодателските организации 
отказват да приемат новия ценови удар от природния газ и твърдят, че евтиното отопление на битовите потребители ще 
бъде за сметка на работещите в индустрията. 

https://www.investor.bg/energetika/472/a/bitovite-potrebiteli-na-gaz-shte-poluchat-kompensacii-343537/
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Според бизнеса, това ще задълбочи кръстосаното субсидиране на енергоносителите от индустрията към бита, което е 
абсолютно забранено от европейските директиви. 
Социалната политика да спре да бъде изпълнявана през енергийната система. 
В отворено писмо от Асоциацията на работодателските организации посочват, че социалната политика не трябва да се 
изпълнява през енергийната система: 
„Когато трябва да бъдат компенсирани за високи цени битовите абонати, това трябва да става за сметка на социалните ни 
фондове и ако имаме компенсация, договорена в някаква степен в стойността на електрическата енергия, такава за 
природния газ нямаме – това, което държавата реши, е да подпомогне топлофикационните дружества и битовите 
абонати“, коментира председателят на Българската стопанска камара, Добри Митрев пред БНР. 
Индустрията настоява да купува природния газ на достъпни цени, за да запази конкурентоспособността, работните места 
и експортният потенциал на икономиката. 
Вчера енергийният министър обяви компенсация за битовите потребители с по 27 лева на мегаватчас за декември и с по 
42 лева на мегаватчас за януари. Предстои мярката да бъде обсъдена в Министерския съвет.  
 
 
  
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Планът за справяне с COVID-19: Страната се разделя на 6 клъстера по области  
Вчера представиха Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. 
Страната се разделя на 6 зони (клъстери) по области: 

• 1 клъстер - Видин, Монтана, Враца; 

• 2 клъстер - Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе; 

• 3 клъстер - Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Варна, Добрич; 

• 4 клъстер - София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград; 

• 5 клъстер - Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Хасково; 

• 6 клъстер - Сливен, Ямбол, Бургас. 
Този подход прави лесен и предвидим за хората процеса за управление на кризата, уверен е премиерът. В момента все 
още нищо няма да бъде затваряно, но само дни ни делят от сериозна Омикрон вълна, смята Кирил Петков. 
Затова и вчера се представя този нов модел за управление на кризата, базиран на спецификите на Омикрон, на конкретни 
научни данни и математически модели. 
"Освен интензивните легла подходихме практично по области и там, където има области с малко интензивни легла, 
да се вливат в области с повече и така намалява рискът за затваряне на области  с по малко интензивни легла", 
обясни премиерът Кирил Петков. 
Според показаната от него карта страната е разделена на 6 клъстера по области, в които в реално време ще се следят 
ситуацията и необходимите мерки. 
"Тази карта ще бъде представяна на българското население всеки ден, така че не само да се покаже докъде сме 
стигнали, а и какво се очаква в следващите 5 дни. Това означава, че ще има ниво на прогноза, така че всяко семейство 
и всеки бизнес да може да планира какво се случва през следващите дни". 
Като много важен елемент в тази програма той определи и поставянето на децата, особено на учениците от 1-ви до 4-ти 
клас като приоритет. Данните сочат, че неприсъственото обучение води до незаинтересованост от връщане на присъствени 
занимания. 
Мерките в плана включват 4 етапа като във всеки от тях посещението в училище, особено за малките деца, е приоритет. 
Първите три етапа са съответно при 50, 60 и 70% запълняемост на леглата и съответно мерки, сходни с тези в момента. 
Етап 4 е критичният етап - 80% запълнени легла и опасност хора да нямат достъп до тях. Тогава ще се затворят бизнеси, 
които обслужват хора, освен хранителни магазини и аптеки. Според картата днес в Северен Централен клъстър има 
опасност за навлизане в етап 4, всички останали обаче са на етап 1. 
10 мерки за подкрепа на бизнеса и хората също фигурират в новия план. 
Здравният министър Асена Сербезова подчерта, че важен елемент в плана е предвидената координация между всички 
министерства. 
"Данните на национално ниво да бъдат разпределени на регионален принцип и да имаме три до пет дена за обявяване 
на мерките. Затова се прави този модел математическо моделиране, да не изпадаме в ситуация, в която в рамките 
на 24 часа да бъдат налагани някакви мерки", обясни тя. 
Сербезова каза още, че наред с броя заети интензивни легла внимателно ще се следи и броят на заболелите сред 
медицинския персонал. 
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Образователният министър Николай Денков наблегна на важни проблеми, свързани с изострянето на мненията между 
родителите за присъственото и неприсъствено обучение и също за все по-често наблюдаваната загуба на мотивация на 
учениците да се върнат присъствено в клас. Затова той помолил за нов подход: 
"Затварянето на училищната мрежа да се случва там, където вече основната грижа е грижата за здравето на 
децата и учителите". 
Както и досега, ако в дадена паралелка се появи ученик с позитивен PCR или бърз тест от лаборатория - цялата паралелка 
ще се карантинира, обясни още министърът. 
"Целта на тази стратегия е да подобрим диалога. Да представим числа и статистика. Има данни на националната 
система, според които 90% от хората, които стигат до интензивни грижи, са неваксинирани. Кампанията трябва 
да е насочена към отворен принцип. Още нежно важно - ковид е с дълготрайни последици. Ще включим в кампанията 
и много фармацевти и медицински специалисти на бременни жени, родили здрави деца", обясни здравният министър. 
 
√ Управляващите поискаха оставката на Иван Гешев с декларация в парламента 
С декларация от парламентарната трибуна управляващата коалиция поиска оставката на главния прокурор Иван Гешев. 
Декларацията прочете Андрей Гюров, председател на ПГ на "Продължаваме промяната", след което депутатите в залата 
се изправиха на крака и ръкопляскаха, с изключение на народните представители от ГЕРБ-СДС и ДПС. 
Коалицията като отчита, че системната ерозия на правотата се дължи на корупцията по високите етажи на 
властта, като взе предвид, че статутът и функциите на главния прокурор се различават от ЕС, като отчита 
констатациите на институциите на ЕС - редица доклади, загриженост за корупция по високите етажи, след скандала 
"Апартаментгейт", аферата с къщите за гости, Росенец, като отчита принципната позиция в Националния план за 
възстановяване и устойчивост, като взе предвид препоръките на Венецианската комисия, като отчита ниските нива 
на доверие в главния прокурор и масовите протести, като отчита бездействието на прокуратурата за корупция по 
високите етажи, което доведе до санкции по "Магнитски", като отчита казусът "8-те джуджета", като отчита 
избирателното активиране на ръководството на прокуратурата, като обръща внимание на редица политически 
изказвания на главния прокурор, като подчертава злоупотреба с власт и нахлуването на президентството, като 
подчертава, че Специализираната прокуратура да поиска СРС за опозиционни лидери и граждани, като отбелязва, че 
във ВСС е поискано освобождаване на главния прокурор, в българската прокуратура работят и много достойни 
професионалисти,като отчита, че към настоящия момент липсват други механизми, призовавам главния прокурор 
да подаде оставка, заяви Андрей Гюров, председател на ПГ на ПП. 
Преди малко ръкопляскахте към една молба към главния прокурор. Ясно да кажем - първия законопроект в това НС 
беше на "Възраждане" - за изменение на съдебната власт. Щяхме да имаме конкретни стъпки. В момента 
демагогията ви е тотална. Не правите нищо. Крайните либерали не правят нищо. Вместо да обиждате народа, че са 
фашисти - да излезете и да гласувате, защото да ръкопляскате на една молба е срам за вас, каза депутатът Цончо 
Ганев от "Възраждане". 
 
√ Социалният министър: От 1 юли добавките към пенсиите ще са по-ниски, ако няма решение за пенсионната система 
Ковид добавката към пенсиите ще е до края на юни, до когато са разчетени парите. Ако няма решение за пенсионната 
система до 1 юли, от тази дата ще има намаляване на плащанията на пенсионерите. Пенсиите обаче ще се увеличат с 6.1%. 
Това заяви в студиото на "Денят запова" Георги Гьоков, министър на труда и социалната политика. 
Ако с новия бюджет не се предложи някакво решение или Коалиционния съвет не вземе решение, тогава ще трябва да се 
осъвременят пенсиите по швейцарското правило, каза Гьоков. По предварителни сметки на НОИ това увеличение ще бъде 
6.1% - на база 50% от нараствана на осигурителния доход и 50% тежест на инфлацията. Ако отпаднат добавките от 1 юли, 
това няма да покрие тези 60 лв. върху пенсиите на хората. Пенсионерите ще се окажат с по-високи пенсии, но с по-ниски 
плащания. 
Гьоков смята обаче, че ще бъде намерено решение дотогава. 
По думите му помощта към пенсиите няма да се дава безусловно, ще бъде преценено кой има нужда от нея и кой не. 
Гьоков заяви, че до юли ковид добавката ще продължи да се получава заедно с пенсиите. Ще разграничат обаче 
получаването на пенсията с ковид добавката. Когато човек си получава пенсията в пощата, например, да види колко е 
пенсията и колко е ковид добавката. Обсъжда се също ковид добавката да бъде изкарана от пенсионната система. 
Социалният министър каза още, че няма грешка в преизчисляването на пенсиите. Има по-скоро неразбиране на 
методиката, защото, по думите му, няма как да има грешка в една организация като НОИ. 
Реалното увеличение на средната пенсия от началото е 9.3 -9.4%. Никога не се е стигало до такова осъвременяване, каза 
социалният министър. 
Гьоков смята, че ковид добавките са оставили нереалистични свръхочаквания у хората, включително с политическо 
говорене. 
"Отново твърдя, че няма да има пенсионер, който да получава по-ниско плащане. Няма пенсионер в България, който 
да е получил по-ниска пенсия през януари, отколкото през декември. По-ниският размер е при тези, които не са 
свързани с трудова дейност", каза той. 
Попитан за това как се живее с минимална пенсия от 370 лв, Гьоков каза, че въпросът е политически. 
"Няма как да има справедливост като малко над половината от пенсионерите, милион и нещо взимат минимална 
пенсия, без да се зачита техният принос. Хората не могат да живеят с доходи по-ниски от прага на бедност. В 
България хората бъркат доходите с размера на пенсията. Едно е пенсионер с ниска пенсия и има други доходи, но не е 
същото с човек, който получава 370 лв. без други доходи", каза Гьоков. 
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Социалният министър допълни още, че се води дебат по размера на минималната работна заплата и надеждите са, че тя 
ще се увеличи над 700 лв. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ София е на второ място в Европа по Индекса за оптимално ползване на водата  
София е на второ място за Западна и Източна Европа и на шесто място в света по Индекс за оптимизиране на водата (The 
2021 Water Optimisation Index), изпреварвайки градове като Лондон и Копенхаген, съобщават от дружество "Софийска 
вода". 
Класацията показва доколко успешно градовете осъществяват нужните политики, каква е изградената инфраструктура и 
какви мерки се предприемат за оптимизиране на ползването на водните ресурси. 
Целта на Индекса е всеки краен потребител да ползва безопасна, достъпна и надеждна вода, както и да послужи за обмен 
на добри практики между градове, които посрещат различни предизвикателства, но успяват да постигнат добър напредък, 
благодарение на местни решения и политики. 
Проучването обхваща 47 количествени и качествени показателя, разделени в три подкатегории надеждност, достъпност и 
устойчивост. 
В общата класация от всички 51 градове София се нарежда на шесто място, но заема четвърто в подкатегорията 
„Надеждност“ с 94.9 точки и седмо в категорията „Достъпност“ с 90.7 точки. В тези 2 групи българската столица изпреварва 
градовете Лисабон, Мадрид, Париж, Лос Анджелис и др. 
София е и сред първите пет и по процент на свързаност на населението към ВиК мрежата. Столицата е четвърта след 
Истанбул, Франкфурт и Мелбърн. 
 
√ ГДНП и ДАНС влязоха в "Булгаргаз" 
ГДНП и ДАНС са влезли в "Булгаргаз", научи "По света и у нас". Според наши източници се извършва проверка във връзка 
със спекулативно препродаване на газ. Изземват се документи. 
Служители на полицията и ДАНС са влезли на общо шест различни адреса, като сред тях и на частни дружества в различни 
градове. 
 
БНР 
 
√ Коалиционен съвет обсъжда правила за избор на председател и членове на КЕВР 
Правилата за избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъдат обсъдени на 
Коалиционен съвет на управляващите партии. 
Мандатът на настоящия председател на регулатора Иван Иванов вече е изтекъл, а очакванията са да се дискутират и 
номинации за негов наследник на поста. 
 
√ Девет министри ще участват в днешния парламентарен контрол  
Девет министри ще вземат участие в днешния парламентарен контрол. 
Очаква се министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов да даде информация за сроковете 
за изграждане на автомагистрален път Русе - Велико Търново, а  министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков 
- за действието на мярката 60/40. 
Министърът на енергетиката Александър Николов се очаква да говори за изгубената пътна карта за развитие на 
газопреносната мрежа, подписана с "Газпром". 
На въпроси ще отговарят и министрите на образованието и науката, на здравеопазването и на културата - Николай Денков, 
Асена Сербезова и Атанас Атанасов. 
 
√ Министерството на туризма е притеснено за кадрите 
Решаването на проблема с кадрите в туризма, който се очертава като основен за бранша в момента и провеждането на 
рекламната кампания за летния сезон са сред най-важните задачи на Министерството на туризма. 
Това заяви министър Христо Проданов пред парламентарната комисия по туризъм. 
"Да бъде сформирана работна група с участието  на туристическия сектор, която да набележи мерки за решаването на 
проблема с кадрите", каза министърът. 
За това дуално обучение, в което да се включат ученици от специализираните гимназии и университетските спецалности - 
да могат да си карат там стажовете.Възможно най-бързо да се облекчи процедурата граждани от трети страни да могат да 
идват и да работят в България", добави той. 
С цел привличане на повече летовници в страната ведомството ще работи за облекчаване на визомия режим. 
За летния туристически сезон в момента най-добре вървят записванията от Полша и Германия. 
"Туроператорите изказват оптимизъм, че летният сезон ще бъде по-добър от миналогодишния, но няма да достигне нивата 
от 2019 година", коментира Проданов. 
За насърчаване на вътрешния туризъм ще бъде предложено ваучерите за храна да могат да бъдат използвани и за почивка. 
 
√ Целият борд на "Напоителни системи" е уволнен 
Целият борд на директорите на държавното дружество „Напоителни системи“ е освободен от длъжност, съобщи 
министърът на земеделието Иван Иванов пред членовете на парламентарната Комисия по земеделие. 

https://bntnews.bg/news/socialniyat-ministar-ot-1-yuli-dobavkite-kam-pensiite-shte-sa-po-niski-ako-nyama-reshenie-za-pensionnata-sistema-1181709news.html
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От цялото досегашно ръководство, което беше назначено от доскорошния служебен министър Христо Бозуков, остава само 
изпълнителният директор и то под условие - за бързо нормализиране на финансовото състояние на дружеството- 
Още служебният министър подаде сигнал в прокуратурата за работата на "Напоителни системи". 
Наследникът му на поста Иван Иванов каза, че е учуден как изобщо съществува това дружество и не изключи вероятност и 
той скоро да подаде сигнали до ДАНС и МВР. 
Във връзка със скъсаните диги, причинили тежки наводнения преди месец, министърът уточни, че са изпратени искания 
до формите-изпълнители да извършат ремонт в гаранционния срок, но те отказват да го направят. Затова се предвиждат 
нормативни промени, като идеята е служители на "Напоителни системи" сами да извършват ремонтите на важните 
съоръжения. 
Очакват се резултатите от назначения одит, след което министърът се готви да сигнализира ДАНС. 
 
√ Спортният министър уволнява цялото ръководство на тотото 
В понеделник освобождавам всички членове на съвета на директорите и изпълнителния директор на Българския спортен 
тотализатор (БСТ), обяви спортният министър Радостин Василев на извънреден брифинг. 
„По първи мои анализи има изключително тежки проблеми в БСТ. В последните шест години четири са на загуба. Ще 
преминем към ново ръководство на БСТ", каза министърът.  
Той допълни, че най-вероятно промени ще има и в ръководството на другите дружества, на които е принципал - 
Национална спортна база, „Академика“, „Сердика спортни имоти“. 
"Изключително много проблеми. Другата седмица взимам решение за продължаването на работата на тези дружества и 
по личния състав на управлението им. В тотото в последните шест години четири са на загуба, последните две години са с 
8 и 11 милиона лева печалба. Тепърва ще анализираме договорите, сключени в последните няколко месеца от настоящото 
ръководство на тотализатора, но с изпълнителния директор сме взели решение, че в дух на консенсус ще преминем към 
ново ръководство", коментира спортният министър. 
"Преструктурирам изцяло структурата на министерството, създавам до десет дни нов устройствен правилник. Голяма част 
от хората, които работят в това министерство, ще бъдат освободени по различни причини, някои от тях ще бъдат дадени 
на компетентните органи за действията си. 
Другите ще преценяваме каква отговорност може да им се търси. Порочни практики в структурите на министерството, 
разговарял съм вече с премиера по този въпрос и с финансовия министър. Имам пълен картбланш, аз съм станал министър, 
именно за да въведа ред в тази система", заяви Радостин Василев.  
„В системата на спорта са се вършили безобразия и ние сега започваме да ги вадим. Днес предупредих спортните 
федерации, че контролът по разходване на средствата ще бъде изключително засилен", каза още спортният министър. 
 
√ Цацаров напуска предсрочно поста си 
Коментар на Силвия Великова в предаването ''Нещо повече'' 
Сотир Цацаров подава предсрочно оставка от поста председател на Комисията за противодействие на корупцията и 
отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ). 
Новината идва на фона на намеренията на новото управляващо мнозинство за сериозна реформа на антикорупционния 
орган, включително и кадрова. 
По информация на БНР Цацаров ще напусне поста, считано от 1 март. Преди това планира да защити Комисията от 
критиките, че не работи със статистика. 
Тя ще бъде обобщена в годишния доклад, който той е задължен да внесе в специализираната антикорупционна 
парламентарна комисия. 
Тя, по съвпадение, днес се събра за първи път днес и се обсъждаше изслушване на Сотир Цацаров по въпроси основно в 
сферата на гражданската конфискация. 
Сред тях - в какъв размер е запорираното досега  имущество, придобито по незаконен начин, какъв размер от 
запорираното е отнено с решение на съда, колко дела се водят срещу Антикорупционната комисия за вреди от 
неправомерни действия. 
Сотир Цацаров оглави Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество в 
края на декември 2019 година. 
До избора му се стигна след като заради скандал с терасата си оставка подаде отзования наскоро като консул във Валенсия 
Пламен Георгиев. 
Цацаров беше кандидат за поста, номиниран от ГЕРБ и „Обединени патриоти“, докато все още заемаше поста главен 
прокурор. 
На изслушването си в Народното събрание той призна, че Антикорупционната комисия не се радва на високо обществено 
внимание. Обяснението му, дадено на 3 декември 2019 година: 
„Тези причини на комплексни -  част се коренят в нейната собствена дейност, част от тях, да бъдем безкрайно откровени, 
се коренят в интереси на хора, които са свързани с това тази Комисия да не работи, тази Комисия да няма техните 
правомощия, тази Комисия де не посегне на това, което те имат За съжаление или по просто съвпадение това са същите 
кръгове, ако мога така да се изразя, които са източник и на атаките срещу институцията, която ръководя в продължение на 
седем години“. 
Сотир Цацаров беше избран на поста на 11 декември 2019 година. Този избор ускори и встъпването като главен прокурор 
на силно подкрепяния от него Иван Гешев. 
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И двамата сега са на прицела на  управляваща коалиция, като и двамата бяха призовавани многократно да подадат 
оставки. Днес стана ясно, че едната оставка ще бъде подадена. 
 
√ ВСС ще проведе избор за нов председател на Върховния касационен съд 
Висшият съдебен съвет ще проведе избор за нов председател на Върховния касационен съд. Кандидатът за поста е един - 
настоящият заместник-председател на съда Галина Захарова. За да бъде избрана, тя трябва да получи подкрепа от 
минимум 17 от членовете на съвета. 
Мандатът на настоящия председател на Върховния касационен съд Лозан Панов изтича през февруари. 
 
√ Иван Нейков: Пенсионна реформа за 6 месеца няма в човешката цивилизация 
Да се помага през социалната система, а не като се вдигат пенсиите 
Интервю на Диана Янкулова с Иван Нейков в предаването ''Нещо повече'' 
Казусът с пенсиите трябва да влезе в графата с гафове на новото правителство. Това каза пред БНР Иван Нейков, бивш 
социален министър, директор на Балкански институт за социална политика.  
Той подчерта обаче, че те са наследили от предишните управления подхода да се дава универсална добавка на абсолютно 
всички пенсионери, независимо от размера на пенсиите им и на други доходи: 
"Приемането на този подход им изигра лоша шега, защото, като че ли тезата им беше, че трябва да покажат, че са по-добри 
от предишните и да казват: "Те може да са направили грешка, ама ние ще направим още по-голяма грешка". 
Иван Нейков изтъкна, че НОИ разполага с пълната база данни, за да види кой колко е получил през януари и няма да бъде 
проблем всеки, получил по-малко от декемврийската си пенсия, да бъде компенсиран с пенсията за февруари. 
"Проблемът пак няма да е в парите. Разочарованието в хората ще остане, защото в продължение на три предизборни 
кампании всички слушахме как на всички пенсионери ще им се даде пенсия, която да им осигури достоен 
живот. Продължихме да слушаме и след формирането на новото правителство, че за 6 месеца ще се направи пенсионна 
реформа и всичко ще цъфне и ще върже", коментира бившият социален министър. 
Той беше категоричен, че няма случай в човешката цивилизация, в който за 6 месеца да е направена пенсионна реформа: 
"Тя се прави много години - за много години. Коректно е да се казват на хората нещата такива, каквито са. За юни месец 
могат да бъдат намерени и създадени инструменти, с които да се постигне по-адекватен механизъм за осъвременяване 
на пенсиите".  
Добре е, че се връщат към идеите на експертите за осъвременяване на пенсиите и чрез осигурителния доход, не само чрез 
осигурителния стаж: 
"Тогава ще имаме още по-справедливо осъвременяване. Когато на осигурителната пенсионна система се гледа като на 
инструмент за благодарност и по-добър живот, тогава тази система се разрушава. ... Един човек трябва да получава такава 
пенсия, каквато му е определена по формулата - в зависимост от стажа и от осигуровките му. Ако на този човек не му стига 
пенсията за нормален живот - тогава му се помага през социалната система, а не като му се вдига пенсията". 
Интервюто на Диана Янкулова с Иван Нейков в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Средна цена на тока в Европа за днес от 200 евро за MWh, в България - 201 евро 

 
 

https://bnr.bg/post/101585627/ivan-neikov-kazusat-s-pensiite-trabva-da-vleze-v-grafata-s-gafove-na-pravitelstvoto
https://static.bnr.bg/gallery/cr/6272d8dad392d461342d5da438e25551.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/6272d8dad392d461342d5da438e25551.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/6272d8dad392d461342d5da438e25551.jpg
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Средната цена на тока за петък на европейските енергийни борси се понижава до 200 евро за мегаватчас от 203 евро в 
четвъртък, докато цената на електроенергията в България се понижава до 201 евро за MWh, след като в началото на 
седмицата в два поредни дни тя беше най-ниската в Европа. Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
Поевтиняването на природния газ по-рано през деня вчера допринесе за опита за стабилизация на цените на 
електроенергията около 200 евро за мегаватчас. В началото на търговията в четвъртък фючърсите на нидерландския газов 
хъб TTF поевтиняха за кратко под 70 евро за мегаватчас, но към края на търговията отскочиха рязко, нараствайки в рамките 
на деня с над 7% към 81 евро за мегаватчас. 
И в четвъртък природният газ по тръбопровода "Ямал-Европа", който по принцип изпраща руски газ на запад към Европа, 
продължаваше да тече в обратна посока - на изток от Германия към Полша - за 24-ти пореден ден. 
Природният газ поскъпна в началото на годината с над 30% към 103 евро за мегаватчас, след като през последния ден на 
2021 г. беше достигнато 7-седмично дъно под 70 евро за MWh. Последва нов неуспешен опит за негово поевтиняване под 
70 евро, като по този начин природният газ се търгува с повече от 50% под рекордното ниво около 180,27 евро за 
мегаватчас, достигнато на 21-ви декември 2021 г. 
 

Графика на фючърсите на нидерландския газов хъб TTF (евро за MWh) 

 
 
В сегмента "Ден напред" с доставка в петък (14-и януари) най-високи цени на електричеството са отчетени във Франция 
(233,58 евро за MWh), следвана от Гърция (232,87 евро), Швейцария (224,95 евро), Хърватия и Словения (по 216,2 евро). 
Най-ниска за днес е цената на тока в Полша (110,24 евро за MWh), след като в началото на седмицата най-ниска беше 
цената в България. Следват цените на електроенергия в Чехия (178,76 евро), Германия (178,76 евро), Нидерландия (186,0 
евро) и Сърбия (196,15 евро). 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" се понижи за петък (14-и 
януари) с 2,2% до 201,73 евро за мегаватчас, или 394,65 лева спрямо 403,47 лева ден по-рано. Около три седмици по-рано 
(на 22-ри декември 2021 г.) цената скочи до рекордните 421,59 евро (или рекордните 824,55 лева за MWh), показват 
данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока в четвъртък (13-и януари) се понижи 
до 411,79 лева за мегаватчас, като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в широк ценови диапазон между 
287 и 448 лева за мегаватчас. 
От началото на 2022 г. средната цена на тока в България е 159,32 евро за мегаватчас или 311,60 лева за MWh. 
 
√ Франция предприема мерки срещу значително поскъпване на тока  
Франция ще ограничи увеличението на цената на електроенергията на 4 процента в опит тя да остане достъпна за 
потребителите, предадоха световните агенции. 
Те цитират интервю на френския министър на икономиката Брюно Льо Мер за вестник „Паризиен“, от което става ясно, че 
Франция ще намали значително важен данък върху електроенергията, което води до загуба на приходи от 8,4 милиарда 
евро за хазната. 
Вчера от френското правителство обявиха, че заради ограничаването на цените са наредили на държавната енергийна 
компания EDF да продава повече от своята евтина ядрена енергия на по-малки конкуренти. 
По думите на Льо Мер без новите мерки цената на електрическата енергия би се повишила с 35%. 
 
√ ЕС удължи санкциите срещу Русия с 6 месеца 
Европейският съвет реши в четвъртък да поднови санкциите срещу руското правителство за още шест месеца заради 
участието на Москва в продължаващата криза в Украйна. 
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Мерките бяха въведени за първи път през 2014 г. и бяха удължени до края на юли 2022 г. 
Рестрикциите "ограничават достъпа до първичните и вторичните капиталови пазари на ЕС за някои руски банки и компании 
и забраняват форми на финансова помощ и посредничество по отношение на руски финансови институции". 
Наложените от ЕС санкции също така забраняват вноса и износа на отбранителни материали, както и на "стоки с двойна 
употреба за военна употреба или крайни военни потребители в Русия" и ограничават руския достъп до "определени 
чувствителни технологии, които могат да се използват в руския енергиен сектор, например в добива и проучването на 
нефт", се посочва в решението на Европейския съвет. 
 
√ Полша: Сега Европа е изложена на най-високия от 30 години риск от война 
Украинският външен министър Дмитро Кулеба призова Русия да продължи диалога със Запада, за да докаже, че не иска 
да решава проблемите със сила. Според Кулеба най-добре е това да се случи в установените формати като Минската 
четворка и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. 
На вчерашното си заседание във Виена, на което присъстваха и руски, и американски представители, организацията не 
постигна напредък по сближаване позициите на Москва и Запада. 
Председателят ѝ, външният министър на Полша, Збигнев Рау изрази сериозна загриженост от липсата на желание у 
страните-членки да се ангажират в сериозен диалог. 
"Изглежда, че рискът от война в региона на ОССЕ (Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа) сега е по-голям 
от всякога през последните 30 години. От няколко седмици сме изправени пред перспективата за голяма военна ескалация 
в Източна Европа“, заяви Збигнев Рау по време на речта му, представяща програмата на ротационното полско 
председателство на ОССЕ през 2022 г. 
Обръщайки се към пратеници на 57-те членки на ОССЕ, Збигнев Рау не посочи директно Русия, но изброи поредица от 
конфликти в Грузия, Армения, Молдова и Украйна, в които се твърди, че Москва е замесена. 
Полша е сред членовете на НАТО, които се противопоставят на това, което тя определя като ревизионистки амбиции на 
Русия в Източна Европа. 
"Трябва да се съсредоточим върху мирното разрешаване на конфликта в и около Украйна“, добави Рау, като призова за 
"пълно зачитане на суверенитета, териториалната цялост и единството на Украйна в рамките на нейните международно 
признати граници". 
 
√ Русия обяви край на миротворческата операция на ОДКС в Казахстан 
Русия обяви край на миротворческата операция на водената от нея Организация на Договора за колективна сигурност в 
Казахстан. 
Вчера започна изтеглянето на изпратения там военен контингент, което ще продължи една седмица. 
Миротворците бяха поздравени вчера в Алмати от техния командващ - руският генерал-полковник Андрей Сердюков: 
„Миротворческата операция за оказване на помощ на братския народ на Казахстан приключи успешно. Задачите на 
миротворческия контингент на Организацията на договора за колективна сигурност са изпълнени. 
За кратък промеждутък от време успяхме да обезпечим сигурността на гражданите, да помогнем за стабилизиране на 
обстановката и да осигурим работата на жизненоважни обекти“. 
 
√ Сенатът на САЩ не прие допълнителни санкции по „Северен поток 2“  
Американският Сенат отхвърли предложението на републиканеца Тед Круз за налагане на допълнителни санкции върху 
компаниите, стоящи зад газопровода „Северен поток 2“, предадоха световните агенции. 
Законопроектът събра 53 гласа подкрепа при необходими най-малко 60 в 100-членната Горната камара на Конгреса. 
Против гласуваха 41 сенатори. 
В навечерието на вота републиканеца Круз загуби подкрепата на ключови свои колеги от Демократическата партия като 
сенатор Джейн Шахийн, която дори участваше в подготовката на законопроекта. 
Тя обяви, че се отказва, тъй като така може да пострадат единството на Съединените щати, както и на европейските им 
съюзници пред натиска на Русия срещу Украйна. 
Пускането в експлоатация на газопровода „Северен поток 2“ бе обвързано с поведението на Русия спрямо Украйна и от 
върховния представител за външната политика и сигурността Жозеп Борел. 
 
√ Върховният съд на САЩ спря решение за задължителна ваксинация в големи фирми 
Върховният съд на Съединените щати блокира решение на президента Джо Байдън за въвеждане на задължителна 
ваксинация за компании с над 100 души персонал. То щеше да засегне 84 милиона души, които за да ходят на работа 
трябваше или да бъдат имунизирани или да бъдат с маска на работното си място и да се тестват ежеседмично. 
Съдиите обаче решиха задължителната ваксинация да остане в сила за работещите във федералните здравни учреждения. 
Американският президент изрази разочарование от решението и призова работодателите да „постъпят правилно, за да 
защитят здравето на хората и икономиката на страната“. 
 
√ Растящата инфлация е сериозен повод за безпокойство сред глобалните бизнес ръководители  
С оглед на растящите цени, инфлацията се е превърнала в сериозен повод за притеснение за глобалните бизнес 
ръководители, изпреварвайки опасенията им, свързани с Covid-19 в някои региони, показва проучване на Conference Board 
сред 1600 глобални главни изпълнителни директори, известно като C-Suite Outlook. 
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Инфлацията вече се нарежда на второ място в списъка на най-големите опасения на бизнес ръководителите след 
проблемите, свързани с Covid-19 и преди недостига на работна ръка, след като през миналата година инфлационните 
притеснения заемаха едва 22-ри място, показва проучването C-suite. 
Повече от половината, или 55%, от анкетираните бизнес ръководители очакват да видят ценови натиск до средата на 2023 
г. или и след това. 
 

 
 
Потребителските цени в САЩ се повишиха в края на 2021 г. с най-бързия темп от четири десетилетия, според 
правителствените данни, публикувани в сряда. Въпреки това, ръстът на CPI се забави на месечна база през декември 
спрямо ноември, което показва, че скокът на цените може да е близо до своя връх. 
Conference Board също така отбеляза, че много организации имат работна сила, която "вероятно никога не е изпитвала 
широкото влияние на инфлацията върху цените на продуктите и решенията за снабдяване, отношенията с клиентите и 
управлението на паричните средства и преди всичко върху заплатите". 
Фирмите ще трябва да се справят, като "намалят разходите, прехвърлят ценовите увеличения надолу по веригата към 
потребителите и абсорбират увеличенията на цените в маржове на печалба“, се казва в доклада, добавяйки, че малцина 
виждат промяната на доставчиците като жизнеспособна алтернатива. 
Инфлацията се нарежда като водещ повод за загриженост сред европейските изпълнителни директори, но на четвърто 
място в Китай и извън топ 10 в Япония. И в Китай, и в Япония прекъсванията във веригите на доставки, свързани с Covid-19, 
се нареждат като най-големи притеснения. 
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В началото на 2021 г. мнозина прогнозираха, че до края на годината по-голямата част от световното население ще бъде 
ваксинирано и че повечето икономики ще преминат към режим на експанзия. Една година по-късно обаче само 44% от 
световното население е напълно ваксинирано и все още не е постигнат стаден имунитет. 
Проучването C-Suite Outlook 2022 показва, че пандемията ще продължи да оформя уникална предизвикателна среда за 
бизнеса и човешкия капитал. 
Нарастващата инфлация, недостигът на работна ръка, прекъсванията на веригата на доставки и променящото се поведение 
на потребителите са събитията с голямо въздействие, които са на първите места, според анкетираните главни 
изпълнителни директори и други ръководители. 
Ръководителите ще търсят дигитална трансформация, иновации на бизнес моделите и по-добро управление на паричните 
потоци, по-гъвкави вериги на доставки, корпоративна култура, основана на ценности, и иновативно управление на 
човешкия капитал, за да отговорят на предизвикателствата. 
 
Банкеръ 
 
√ Открехва се вратата за смяна на председателя на КЕВР 
В парламента започна дебатът за смяна на представителите на Комисията за енергийно и водно регулиране с изтекъл 
мандат, включително председателя на регулатора Иван Иванов. Още в началото на процеса обаче бе направена крачка 
назад - бе отложено приемането на процедурните правила за избора. Изненадващо отлагането дойде от управляващото 
мнозинство. 
Точката отпадна от дневния ред на Комисията по енергетика в парламента в четвъртък (13 януари), като бе обяснено, 
че предстои коалиционен експертен съвет между "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична 
България", който да излезе с единна позиция. 
От ГЕРБ очаквано разкритикува този ход на мнозинството. Бившият енергиен министър Делян Добрев намекна, че 
кандидатурата на новия председател на КЕВР ще е плод на пазарлък. 
"Днес управляващото мнозинство отложи тази точка с аргумента, че ще имат някакъв коалиционен съвет. Това означава, 
че те ще внесат правила, които са съобразени с политическата кандидатура, която смятат да предложат за КЕВР, което е 
скандално. Съмнявам се да могат да променят правилата за избор на КЕВР, защото изискванията за председател и членове 
на комисията, са записани в закона, т.е. трябва да се промени той", коментира Добрев.  
Иванов ще бъде сменен 
Отсега изглежда ясно, че председателят на КЕВР Иван Иванов ще бъде сменен. Мандатът му изтече през април 2020 
година. С изтекъл мандат е и един от комисарите - Евгения Харитонова. 
Останали членове на ръководството на КЕВР са предложени както следва: двама от ГЕРБ, двама от "Воля" на Веселин 
Марешки, като толкова имат и от "Обединените патриоти" (ВМРО и НФСБ). С по един представител са ДПС и БСП. Техните 
мандати обаче още не са изтекли. 
Оказва се също, че макар в опозиция партията на Бойко Борисов вероятно продължава да има мнозинство при 
гласуванията в КЕВР, тъй като всеки комисар, включително и председателят разполага с един глас при взимането на  
решения. 
Още в началото на година критики към работата на енергийния регулатор изказа премиерът Кирил Петков. Петков обвини 
Комисията за енергийно и водно регулиране във взимане на преднамерени решения за повишаване на цената на газа. 
Премиерът напомни, че смяната на Иванов зависи от парламента, но все пак изказа очакванията си процедурата да бъде 
приключена до края на януари.  
Отиващият си шеф в контраатака 
Пред "Свободна Европа" председателят на енергийния регулатор Иван Иванов каза, че не иска да работи с новото 
правителство, защото му няма доверие. Той коментира, че също очаква да бъде сменен най-късно до началото на 
февруари. 
Иванов твърди също, че като служебен министър на финансите Асен Василев е поискал от председателя на независимата 
КЕВР да намали цената на газа с 20 на сто. 
Той обясни, че България има договор за внос на по-евтин газ от Азербайджан, но не може да го достави, а причината за 
това е непостроеният интерконектор с Гърция. Според него "е имало кръгове в България“, които са били заинтересовани 
да се забави изграждането на интерконектора с Гърция, по който да се доставя по-евтин азерски газ. 
"Забавянето на интерконектора облагодетелства външен доставчик „Газпром експорт“, а зад този доставчик и плановете 
за развитие на газопреносната мрежа към Сърбия и Унгария безспорно е желанието на Русия, по чисто геополитически 
причини, да продължава да е доминираща като външен доставчик на природен газ", каза Иванов. 
Председателят на КЕВР каза още, че мораториумът върху цената на тока е незаконен и не може да се направи прогноза за 
поскъпването му след отпадането на ограниченията. 
 
√ С 397.1% е нарастнал оборотът на БФБ през декември 
С 397.1% до 324.66 млн. лева е нарастнал оборотът на „Българска фондова борса“ през декември миналата година спрямо 
ноември. На годишна база оборотът се увеличава със 106.03 процента. Летвата е вдигната високо за 2022-а. 
Този резултат е постигнат след сключването на 14 290 сделки от борсовите играчи през последния месец на 2021-а. Най-
много са покупко-продажбите с акциите на „Дронамикс кепитал“ ЕАД - 2173. В тройката на най-търгуваните публични 
компании са още „Довеие Обединен холдинг“ с 1614 сделки и „Агрия груп холдинг“ -  с 878 контракта. 
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Основният индекс на фондовата ни борса SOFIX продължава да върви нагоре. В края на декември показателят спря при 
635.68 пункта. Устремът му бе подкрепен от девет публични компании, които участват в изчисляването на индекса на 
„сините чипове“, и са на печалба през декември. Другите шест фирми завършиха годината на червена територия. Други 
два индекса на БФБ - BG TR30 и BGBX 40, също са на зелена територия, докато BGREIT загуби 1.10% от стойността си. 
Най-високо в тройката на печелившите компании е „Еврохолд България“ АД с 8.85% повишение на цената й до 2.46 лева. 
Книжата на „Софарма Трейдинг“ и на „Централна кооперативна банка“ са поскъпнали със 7.14 процента.   
„Фонд недвижими имоти  - България“ АДСИЦ е с най-голяма  загуба в търговията през декември – минус 7.91%, като 
акциите на дружеството затвориха годината при  1.98 лева за един брой. „Първа инвестиционна банка“ е загубила 2.74% 
от стойността си, а „Алтерко“ – 1.59 процента. 
Акценти 
Компанията за доставки с дронове „Дронамикс Кепитъл“ кацна на БФБ на 2 декември. Първичното публично предлагане 
на на фирмата направи фурор. Специално създаденото дружество, което ще инвестира в компанията за карго дронове 
Dronamics, набра максималните почти 6 млн. лева. Близо 4.5 пъти бяха презаписани акциите на компанията по време на 
аукциона. Това е #6 успешно IPO на beam за миналата година. След успеха на IPO-то, търговията с акциите на дружеството 
на БФБ започна на 23 декември.   
Търговията с акции на компанията за био храни „Смарт Органик“ на пазар beam започна на 3 декември след успеха на 
първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра 5 859 000 лева при почти два пъти презаписване на 
емисията.  Допълнителната сума, акумулирана от „Смарт Органик“ ще бъде използвана за съфинансиране за купуването 
на немска компания конкурент, както и за увеличаване на капацитета чрез изграждане на нова производствена база край 
Божурище. 
От 9 декември акциите на още 100 топ световни компании се търгуват на пазар BSE International на „Българска фондова 
борса“. Всички нови инструменти на BSE International са водещи в своя сектор, с международно представени структури, 
компании, които определят тенденциите в различни сектори на глобалната икономика. 
Пет месеца след началото на новия пазар BSE International, българските инвеститори вече могат да правят вложения в 
близо 200 високоликвидни финансови инструмента. 
Първичното публично предлагане на HR Capital мина с огромен успех на 15 декември, като инвестиционната компания 
набра близо 1.5 млн. лева на пазара на растеж на "Българска фондова борса" (БФБ) - BEAM. Почти 11 пъти бяха презаписани 
акциите й по време на аукциона. Това е #7 успешно IPO на beam за миналата година. 
 
√ Програма „Акселератор Стартъп София“ финансира иновативни предприемачи 
До 31 януари може да се кандидатства по Програма „Акселератор Стартъп София“ на Столична община. Тя е създадена, за 
да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на 
Столична община. Програмата ще ги подпомогне при разработване и представяне на добре обосновани предложения към 
потенциални инвеститори и финансиращи организации, като повиши техния капацитет за пълноценно взаимодействие с 
банковия сектор и като ги насърчи към развитие и промотиране на иновативни продукти и услуги с висока добавена 
стойност. Проектни предложения се подават само по електронен път на сайта на Програма "Европа". 
Продължителността на изпълнение на проектите е шест месеца, като сроккът тече от датата на сключване на договора за 
безвъзмездно финансиране. Проектите следва да се изпълняват на територията на Столична община. Общата стойност на 
програмата е 100 000 лева. Прогнозното финансиране по проект е с минимална стойност от 5000 лева и максимална 
стойност от 10 000 лева. 
Чрез програмата ще се осигури първоначален финансов ресурс за стартиране или развиване на дейността на иновативни, 
стартиращи и социални предприемачи, като паралелно или след този етап същите ще могат да са възползват в комбинация 
и от гаранционните схеми на Общинският гаранционен фонд за МСП. Експертите от Столичната общинска агенция за 
приватизация и инвестиции (СОАПИ) ще осъществяват менторска помощ, обучение, свързване с мрежа от контакти, 
споделено офисно пространство при осъществяване на проектите, възможност за представяне на резултатите пред 
потенциални инвеститори. Ще бъде използван и опитът на „Програма „Европа“ при подкрепа на иновативни и дигитални 
инициативи на неправителствени организации, както и експертизата на Асоциацията за развитие на София и Столичната 
общинска агенция за приватизация и инвестиции  в подкрепа на предприемачеството, иновациите и дигиталните 
технологии. 
Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия е уникален финансов инструмент, разработен от Столична 
община в подкрепа на бизнеса и иновациите в една от най-бързо развиващите се столици в Европа. Мисията му е да 
повиши конкурентоспособността и достъпа до финансиране на МСП в София и да постави принципа „Мисли първо за 
малките“ във фокуса на общинската икономическа политика. 
 
√ За 2022 г. "Творческа Европа" с бюджет от 385 млн. евро 
Само до няколко седмици творческите и културни организации ще могат да се запознаят с публикувани покани за 
представяне на проектни предложения по програмата "Творческа Европа" за 2022 година. Бюджетът й е 385 млн. евро, 
което е със 100 милиона евро повече в сравнение с 2021 година. 
Това обяви българският еврокомисар Мария Габриел, представяйки работната програма за 2022 г. на „Творческа Европа“. 
Тя акцентира върху новостите по трите направления на програмата. На първо място, направлението „Култура“ ще включва 
нови инициативи за секторите на музиката, културното наследство, сценичните изкуства и литературата. 
Предстои да започне да функционира схема за мобилност, предлагаща възможности на артистите и творците да пътуват в 
чужбина за професионално развитие, съвместни продукции или споделяне на опит и добри практики. 
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По направлението „МЕДИА“, която е насочена към индустриите в аудио-визуалната област, ще се въведат инициативи, 
като например подкрепа за разработването на иновативни видеоигри и проекти в областта на виртуалната реалност. С цел 
стимулирането на иновации ще бъде създаден специален Портал за медиен пазар за обещаващи стартъпи. 
Ще има и междусекторно направление, което ще осигури подкрепа за създаване на лаборатории за творчески иновации 
в изпълнение на Новия европейски Баухаус за създаване на естетически и приобщаващи места за живеене. 
Ще бъде засилена и подкрепата за новинарските медии чрез допълнителни мерки за насърчаване на свободата на 
медиите. 
Мария Габриел обърна внимание, че за да подпомогне творците в достъпа им до финансиране, през ноември 2021 г. е 
стартирала платформата CulturEU. Това е онлайн ръководство за над 75 финансови източници в областта на културата - от 
„Творческа Европа“ и „Хоризонт Европа“ до структурните фондове и InvestEU. 
Еврокомисарят ни за пореден път припомни, че културата и творчеството имат силно социално и икономическо измерение 
и че през 2019 г. те са генерирали около 4% от БВП на ЕС и са осигурявали над 7 милиона работни места. От началото на 
пандемията обаче културно-творческият сектор търпи 30% загуби на приходи. Именно заради това бюджетът на 
"Творческа Европа" е увеличен през 2022 г. със 100 милиона евро в сравнение с миналата година. 
 
√ Германия засилва натиска срещу Европейската централна банка 
Премиерът на германската провинция Бавария призова Европейската централна банка да затегне паричната политика, за 
да противодейства на нарастващата инфлация в най-голямата европейска икономика.  
"Инфлацията като цяло расте и в същото време все още има нулеви лихви върху спестяванията. Факт е, че има пълзяща 
експроприация“, каза пред Handelsblatt Маркус Зьодер, ръководител на консервативния Християнсоциален съюз (ХСС) и 
добави, че ЕЦБ трябва бавно да намали своята изключително разхлабена парична политика. 
Зьодер каза също, че новото федерално правителство, водено от социалдемократа Олаф Шолц, също трябва да 
предприеме действия. "Германия преживява най-лошото покачване на цените от 1993 г. насам. Така че правителството 
трябва спешно да осигури облекчение за гражданите и икономиката", подчерта премиерът на Бавария. 
Редица централни банки, включително Федералния резерв на САЩ признаха, че инфлацията може да се окаже по-
устойчива, отколкото се смяташе досега. ЕЦБ обаче се придържа към мнението си, че ръстът на цените ще спадне обратно 
под 2% в края на 2022 година. 
Новият шеф на Бундесбанк с предупреждение за инфлационните рискове 
Макар и по-дипломатично новият управител на Бундесбанк Йоахим Нагел също призова ЕЦБ да бъде нащрек. В първата 
си реч като гуверньор Нагел подчерта, че инфлацията може да остане повишена по-дълго от очакваното в момента, 
призовавайки колегите си от Европейската централна банка да бъдат бдителни. Нагел намекна, че ще е един от най-
консервативните членове на управителния съвет на ЕЦБ, казвайки, че ще следва стъпките на своя предшественик - Йенс 
Вайдман, който често е бил трън в очите на колегите във Франкфурт със строгите си възгледи за паричната политика.  
За разлика от ЕЦБ, Нагел вижда инфлационни рискове и в средносрочна перспектива. "В момента виждам по-голям риск 
темповете на инфлация да останат повишени по-дълго от очакваното. Във всеки случай паричната политика трябва да бъде 
нащрек", посочи преди дни германският гуверньор. 
Ангажиментът за справяне с инфлацията беше подкрепен от президента на ЕЦБ Кристин Лагард, който участва в събитието 
по повод встъпването на Йоахим Нагел в длъжност като управител на Бундесбанк. 
"Разбираме, че покачването на цените е проблем за много хора и приемаме тази загриженост много сериозно. Но хората 
могат да ни се доверят, че нашият ангажимент към ценовата стабилност е непоколебим, което е от решаващо значение за 
доверието във валутата евро", посочи Кристин Лагард. 
Германия продължава да оспорва целите на ЕЦБ 
Както "Банкеръ" вече писа, една от хипотезите за пасивността на ЕЦБ по отношение на вдигането на лихвените проценти е 
свързана със запазването на проекта за общата валута - еврото. Тоест, че ЕЦБ се въздържа от качването на лихвените 
проценти с цел да предотврати рязко покачване на доходността по държавните облигации, емитирани от по-слабите 
членове на еврото. 
От друга страна именно огромната дългова тежест прави проекта за еврото много по-нестабилен. През последните месеци 
страните от Северна Европа стават все по-гласови, че настоящата политика не може да продължи, както защото се 
притесняват от вътрешната инфлация, така и защото им е писнало да субсидират по-недисциплинираните финансово 
държави.  
Германия директно оспорва целите и прогнозите на ЕЦБ. Например влиятелната Изабел Шнабел - германският 
представител в управителния съвет на регулатора, смята, че преходът към по-екологична икономика ще означава, че 
е малко вероятно цените на енергията да паднат, както предполагат прогнозите на изследователския отдел на ЕЦБ. Ако 
останат енергийните цени се запазят вследствие на Зелената сделката, прогнозите на ЕЦБ за инфлацията биха били 
значително по-високи, казва Шнабел. 
 
√ Западните Балкани са прибрали 700 млн. от ЕС, но върховенство на закона няма 
Действията на ЕС са оказали слабо въздействие за насърчаването на основните реформи в областта на върховенството на 
закона в Западните Балкани, се посочва в нов специален доклад на Европейската сметна палата (ЕСП). 
Поради недостатъчната политическа воля и липсата на ангажираност обаче подкрепата от ЕС като цяло е била 
недостатъчна за справяне с дългосрочните проблеми в области като независимостта на съдебната система, 
концентрацията на власт, политическата намеса и корупцията, отбелязват одиторите, казват европейските одитори, 
визирайки Албания, Северна Македония, Черна гора и Сърбия, Босна и Херцеговина и Косово. 
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Въпреки че част от страните са със статут на кандидатки за членство в ЕС, а други са потенциални 
кандидатки, те продължават да се сблъскват с проблеми, свързани с върховенството на закона и основните права. 
В същото време обаче ЕСП констатира, че само в период 2014-2020 г. ЕС е осигурил финансова подкрепа в тези страни в 
размер на 700 млн. евро. 
"Мерките за подобряване на недостатъчния административен капацитет и политическа воля, които са от 
съществено значение, са малко на брой и често неефективни. Прилагането на предварителните условия по 
отношение на финансирането и изпълнението на проектите е било непоследователно.  Освен това ЕС много рядко е 
използвал възможността за временно преустановяване на помощта, ако някоя държава бенефициент не спазва 
основните принципи на демокрацията, върховенството на закона и зачитането на правата на човека. Подкрепата 
от ЕС за гражданското общество е недостатъчна за посрещане на нуждите на сектора и е основана предимно на 
краткосрочни проекти", отбелязва Европейската сметна палата. 
"Подкрепата от ЕС за върховенството на закона в Западните Балкани очевидно не е успяла да доведе до цялостна 
промяна Слабият напредък, постигнат през последните 20 години, застрашава цялостната устойчивост на 
подкрепата от ЕС, предоставяна в рамките на процеса на присъединяване. Губи се доверието към постоянните 
реформи, ако те не довеждат до осезаеми резултати", посочва Юхан Партс, членът на Европейската сметна палата, 
който отговаря за доклада. 
Заключението на ЕСП е, че въпреки предоставяната от ЕС в продължение на десетилетия политическа и финансова 
подкрепа, в много държави от Западните Балкани продължават да съществуват фундаментални проблеми. Сред тях са 
проблемите, свързани с независимостта на съдебната система, борбата с корупцията, която все още засяга всички нива и 
свободата на изразяване на мнение. 
Европейската сметна палата препоръчва Европейската комисия да укрепи механизма за насърчаване на реформите в 
областта на върховенството на закона, да увеличи подкрепата за организациите на гражданското общество и независимите 
медийни източници, както и да обвърже по-тясно финансирането с напредъка в областта на върховенството на закона и 
да подобри докладването и мониторинга на проектите. 
 
√ Пауъл ще бори инфлацията без да вреди на икономиката 
Председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл увери на 11 януари законодателите и инвеститорите, че той и 
колегите му могат да изпълнят сложната задача за намаляване на най-високата за последните 40 години инфлация в 
страната без да навредят на щатското стопанство.   
По време на продължилото два часа и половина изслушване на банкера от банковия комитет на сената, посветено на 
утвърждаването му за втори мандат начело на Федералния резерв, което, изненадващо, било лишено от каквато и да било 
враждебност, Пауъл каза, че централните банкери са готови да започнат да повишават лихвените проценти от сегашните 
им почти нулеви стойности и да вталява раздутия до огромните 8.8 трлн. долара банков баланс. Той обаче определи тези 
стъпки като прекратяване на свръхщедрата извънредна политика, предназначена да се пребори с пандемията, а не като 
ориентиране към рестриктивни мерки за охлаждане на прегряла икономика. 
Пауъл посочва, че през тази година институцията ще се постарае да доближи паричната политика до нормалното й 
състояние, което е доста дълъг път, но това няма да има отрицателен ефект върху заетостта. Банкерът държи на 
първоначалното си мнение, че голяма част от инфлационния натиск върху САЩ ще изчезне от само себе си когато 
предизвиканите от заразата спазми във веригите за доставки и недостиг на работна ръка бъдат разрешени. 
Инвеститорите приветстваха коментарите на Пауъл. Акциите повишиха котировките си след като той увери, че ще се бори 
с инфлацията, а широкият борсов индекс S&P 500 спря петдневния си низходящ ход и приключи търговската си сесия на 11 
януари с печалба от 0.9 процента.  
Критиците на Федералния резерв, сред които е и бившият финансов министър Лорънс Съмърс, със сигурност не са 
успокоени от думите на Пауъл. Те смятат, че централната банка е прекалено оптимистично настроена към инфлационните 
опасности и трябва да предприеме по-крути мерки. 
68-годишният Пауъл, който периодично отговаря на въпроси на законодателите относно повишеното инфлационно 
равнище, почти не е срещнал съпротива за утвърждаването му за втори мандат начело на Федералния резерв по време на 
изслушването. Председателят на банковия комитет на Сената - Шеръд Брауън - е споделил за агенция "Блумбърг" след 
края на съвещанието на 11 януари, че не очаква кой знае какви промени от вота на януари 2018-а, с който банкерът бе 
утвърден за първия си мандат, когато 84 сенатори гласуваха "за", а 13 - "против".  
Пауъл обаче ще има далеч по-големи проблеми при овладяването на инфлацията без да предизвика рецесия, отчасти 
заради изключително нетипичните обстоятелства, наложени от пандемията. Защото успоредно с намаляването й той ще 
трябва да се съобразява с неочакваните промени за икономиката, която все още живее в условията на пандемия. А това 
означава едновременно предпазливост и бърза реакция.  
 
Мениджър 
 
√ Сериозен ръст на износа и вноса на България през първите 11 месеца на 2021 г. 
Износът и вносът на България за първите 11 месеца на 2021 г. са нараснали с над 20%, сочат предварителни данни на 
Националния статистически институт (НСИ). Голямо повишение се наблюдава и през ноември спрямо същия месец на 
предходната година. 
През периода януари - ноември 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 61 992.4 млн. лв., което е с 23.3% 
повече в сравнение със същия период на 2020 година. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR22_01/INSR_ROL-Balkans_BG.pdf
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През ноември 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 6 196.1 млн. лв. и нараства с 26.3% спрямо същия месец на 
предходната година. 
През периода януари - ноември 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 69 356.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 
26.3% повече спрямо същия период на 2020 година. 
През ноември 2021 г. общият внос на стоки нараства с 32.0% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 7 
551.9 млн. лева. 
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - ноември 2021 г. и е на стойност 
7 364.1 млн. лева. 
През ноември 2021 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 1 355.8 
млн. лева. 
Търговия с трети страни 
През периода януари - ноември 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20.0% в сравнение със 
същия период на 2020 г. и е на стойност 20 593.9 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, 
Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Руската федерация и 
Украйна, които формират 58.9% от износа за трети страни. 
През ноември 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 12.9% спрямо същия месец на предходната 
година и е в размер на 1 804.4 млн. лева. 
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - ноември 2021 г. се увеличава с 27.8% в сравнение със 
същия период на 2020 г. и е на стойност 27 522.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, 
внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна. 
През ноември 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 39.6% спрямо същия месец на предходната 
година и е в размер на 3 035.8 млн. лeвa. 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - ноември 2021 г. е 
отрицателно и е в размер на 6 928.3 млн. лева. 
През ноември 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1 
231.4 млн. лева. 
Търговия с ЕС 
През периода януари - октомври 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 24.1% спрямо същия период на 
2020 г. и е в размер на 37 006.8 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, 
Франция и Белгия, които формират 68.9% от износа за държавите - членки на ЕС. 
През октомври 2021 г. износът за ЕС нараства с 26.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 216.8 
млн. лева. 
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - октомври 2021 г. се увеличава с 25.0% спрямо същия период на 
2020 г. и е на стойност 37 318.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, 
Румъния, Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария. 
През октомври 2021 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 22.8% спрямо същия месец на 
предходната година и е в размер на 4 118.4 млн. лева. 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - октомври 2021 г. е отрицателно и 
е на стойност 311.4 млн. лева. 
 
√ От ЕЦБ признаха, че са подценили устойчивостта на инфлацията 
Повишението на инфлацията в еврозоната няма да е толкова преходно, колкото първоначално се очакваше. Това заяви 
заместник-председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос, цитиран от Ройтерс. 
По неговите думи има риск ръстът на цените през тази година да надмине предварителните прогнози. 
През декември инфлацията в региона на единната валута се е ускорила до 5% на годишна база, което е най-високото ниво 
от старта на воденето на тази статистика през 1997 г. 
ЕЦБ обаче очаква тя да бъде под целевото равнище от 2% през 2023 г. и 2024 г., без затягане на паричната политика, след 
като настоящите фактори за повишението на цените отшумят. 
„Инфлацията няма да е толкова преходна, колкото се прогнозираше само преди няколко месеца“, коментира Де Гиндос 
по време на събитие, организирано от UBS. Според него цените на енергията ще останат завишени, докато продължават 
проблемите с веригите за доставки. 
По думите му в дългосрочен план рисковете са балансирани, като през идните две години очакванията са за инфлация под 
2%. 
Някои експерти обаче са по-скептично настроени, прогнозирайки инфлация над целевата стойност в по-дългосрочен план., 
тъй като заплатите вероятно ще бъдат приспособени към по-високият ръст на цените, което ще направи повишението по-
устойчиво. 
Макар че енергийните цени нараснаха през последните седмици, Де Гиндос смята, че те не променят фундаментално 
инфлационната среда. „Те нямат ефект върху прогнозите, които дадохме преди 3 седмици“, каза той. 
Разпространението на варианта Омикрон на коронавируса също няма да доведе до значителна промяна на перспективите, 
тъй като европейските икономики са се приспособили към живота с вируса, посочва Де Гиндос. 
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√ Понижения на фондовите борси в Европа 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в четвъртък на фона на 
притесненията относно продължаващият ръст на броя на заразените с COVID-19 и сигналите за затягане на паричната 
политика, предаде Ройтерс. 
 Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,06 пункта, или 0,01%, до 486,14 пункта. Немският показател DAX се 
понижи с 2,38 пункта, или 0,01%, до 16 007,94 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира спад от 
3,64 пункта, или 0,05%, до 7 548,08 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 27,2 пункта от стойността си, или 0,38%, 
достигайки до 7 209,99 пункта. 
Акциите на швейцарската фирма за санитарни продукти Geberit поевтиняха с 3,42%, след като заяви, че нарастващата 
несигурност прави невъзможно предоставянето на прогноза за цените на суровините и за състоянието на целият 
строителен пазар през 2022 г. 
Бенчмаркът STOXX 600, който достигна рекорден връх в началото на годината, изпитва затруднения със задържането на 
печалбите, тъй като водещите централни банки по света сигнализират за затягане на паричните политики, а инвеститорите 
продължават да са загрижени за по-високата инфлация, разпространението на варианта Омикрон и проблемите с веригите 
на доставки. 
Според Дейвид Мадън от Equiti Capital европейските акции най-вероятно няма да имат големи ралита на фона на 
очакванията за увеличение на лихвите. 
„Някой компании, особено в секторите на търговията на дребно и производството, ще започнат да говорят за свиване на 
маржовете“, каза той. 
Междувременно германският канцлер Олаф Шолц призова за задължителни ваксинации срещу COVID-19 за всички 
възрастни, докато френският Сенат одобри нови мерки за справяне с вируса, включително ваксинационен пропуск. 
Акциите на технологичните компании поскъпнаха за трети пореден ден, следвайки седемдневна серия от загуби. Това 
стана, след като най-големият производител на чипове в света – тайванският TSMC отчете рекорда печалба за 
тримесечието, подкрепяйки сектора. Акциите на ASML Holding, STMicro и Infineon поскъпнаха с 2,74%, 2,97% и 2,63% 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения в сряда, след като инфлацията в САЩ се ускори до близо 40-
годишен връх, но отговори на очакванията на анализаторите, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа ръст от 38,3 пункта, или 0,11%, до 36 290,32 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 13,28 пункта, или 0,28%, до 4 726,35 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq се повиши с  34,94 пункта, или 0,23%, до 15 188,39 пункта. 
До тези движения се стигна, след като индексът на потребителските цени в САЩ нарасна със 7% на годишна база през 
декември. Това е най-високото равнище на показателя от юни 1982 г. насам. В същото време обаче този резултат не бе 
приет негативно от пазарите, тъй като отговори на очакванията на икономистите, анкетирани от Dow Jones. На месена база 
повишението на инфлацията е 0,5%, което е малко над прогнозираните 0,4%. 
„От известно време казваме, че не очакваме пика на годишната инфлация пред началото на 2022 г. и по-нататъшните 
проблеми с веригите на доставки заради Омикрон подкрепят този сценарии. По важният въпрос в момента е точното 
време, в което инфлацията ще започне да се забавя, тъй като в крайна сметка от това зависи колко агресивен ще бъде 
Федералният резерв“, коментира  Бари Гилбърт от LPL Financial. 
Акциите, обвързани с икономическия растеж, бяха сред по-добре представилите се в сряда, като книжата на химическата 
компания Mosaic поскъпнаха с 3,84%. Цените на книжата на технологичните компании Microsoft и Alphabet се повишиха с 
1,04% и 1,21%, а тези на Tesla – с 3,935. 
Акциите на Biogen поевтиняха с 6,70% на фона на новината, че Medicare ще покрие разходите по лекарството на за 
Алцхаймер на компанията само за пациентите, които са с ранни симптоми и са включени в клинични изпитвания. 
Цялостният сектор на здравеопазването се представи слабо, като цените на книжата на Merck и Amgen се понижиха 
съответно с 0,58% и 0,27%. 
Движенията в сряда затвърждават възстановяването на пазар на акции и по-конкретно на технологичния сектор, който 
записа сериозни загуби през първата седмица на годината на фона на повишението на доходността по облигациите. 
Пазарът на облигации изглежда също се стабилизира, като доходността по 10-годишните американски ценни книжа падна 
до 1,73% в сряда, след като достигна 1,8% през миналата седмица. 
Тази седмица големите американски банки ще сложат началото на сезона на отчетите за четвъртото тримесечие в страната, 
като JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo ще представят финансовите си резултати в петък. 
Загуби в Азия 
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в четвъртък, след като високата 
инфлация в САЩ даде нов тласък на прогнозите за увеличение на лихвите, предаде Си Ен Би Си. На пазара се отразиха и 
опасенията, свързани с пандемията, след като Световната здравна организация предупреди, че броят на случаите на 
заразени с Омикрон е много над нормалното. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 42,17 пункта, или 1,17%, до 3 555,26 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite изтри 40,91 пункта от стойността си, или 1,65%, завършвайки сесията при ниво от 2 
434,92 пункта. Хонконгският показател Hang Seng регистрира ръст от 27,6 пункта, или 0,11%, до 24 429,77 пункта. Акциите 
на китайската имотна компания SUnac се сринаха с 22,63%, след като тя съобщи, че обмисля да продаде 452 млн. нови 
акции на цена от 10 хонконгски долара на управляващия акционер Sunac International Investment Holdings, с които да 
събере капитал от 4,52 млрд. хонконгски долара (580 млн. щатски долара). Около 50% от този капитал ще се използва за 
покриване на задълженията на компанията. 
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Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 276,53 пункта, или 0,96%„ до 28 489,13 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа спад от 10,39 пункта, или 0,35%, до 2 962,09 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 35,5 пункта, или 0,48%, до 7 474,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 1,83 пункта, или 0,28%, до 648,89 пункта. BGBX40 се повиши с 0,21 пункта, или 0,14%, до 145,14 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,49 пункта, или 0,21%, до 696,25 пункта.  BGREIT записа ръст от 2,44 пункта, или 1,51%, до 164,24 пункта. 
 
√ МВФ: Пазарите на криптовалути и акции стават все по-взаимосвързани 
Криптовалутите се превърнаха в популярен актив сред институционалните инвеститори, но голямата волатилност на 
техните цени поражда опасения относно финансовата им стабилност. Това се казва в доклад на Международният валутен 
фонд (МВФ), цитира от Yahoo Finance. 
Според доклада криптовалутите и пазарите на акции стават все по-взаимосвързани. 
„Преди пандемията крипто активите като биткойн и етер показваха малка корелация с водещите индекси на фондовите 
борси. Смяташе се, че те помагат за диверсификация на риска и действат като хедж срещу колебанието в цената на другите 
класове активи“, посочват от МВФ в своя доклад. 
Според организацията обаче всичко това се е променило, следвайки реакциите на централните банки към кризата от 
началото на 2020 г. Цените на криптовалутите и американските акции нараснаха значително на фона на благоприятните 
глобални финансови условия и по-големият апетит на инвеститорите към рискови активи. 
„Крипто активите като биткойн узряха от неясен клас активи с малко потребители до неразделна част от революцията на 
дигиталните активи“, коментира икономистът на МВФ Тара Айер, като добави, че този преход върви ръка за ръка с 
опасения за финансовата стабилност. 
Тя отбелязва, че зависимостта между волатилността в цената на биткойна и представянето на индексите S&P 500 и MSCI е 
нараснала с 12 до 16 процентни пункта от началото на пандемията от COVID-19. 
„Корелацията между най-търгувания стейбълкойн – тетър, и тези индекси е нараснала с около 4 до 6 процентни пункта“, 
посочва тя. 
От МВФ отбелязват, че тези констатации са доказателство, че е нужно внимателно наблюдение на пазарите на крипто 
активи и приемането на регулаторни политики, за да бъдат смекчени потенциалните рискове за финансовата стабилност. 
 
√ Петролът се насочва към четвърти пореден седмичен ръст 
Цените на петрола не намират единна посока в ранната търговия в петък заради очакванията, че Вашингтон скоро ще 
предприеме мерки за охлаждане на цените, които продължават да са над прага от 80 долара за барел, пише Ройтерс. На 
пазара се отразяват и ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19 в Китай, които натежават върху 
търсенето. 
 Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,16 долара, или 0,195, до 84,63 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,05 долара, или 0,06%, до 82,07 долара за барел. 
Китай, който е вторият по-големина потребител на петрол в света, преустанови някои международни полети и засили 
усилията за овладяване на вирусната епидемия в Тиендзин. Много градове, включително Пекин, призоваха хората да 
останат по домовете си по време на Лунната нова година, което може да охлади търсенето на гориво по време на пиковия 
сезон на пътуванията. 
В четвъртък Министерството на енергетиката на САЩ съобщи, че е продало 18 милиона барела стратегически резерви от 
суров петрол на шест компании, включително Exxon Mobil и подразделение на рафинера Valero Energy Corp. 
Въпреки всичко цените на Брента и WTI ще запишат четвърти пореден седмичен ръст, подкрепени от спада на запасите в 
САЩ и геополитическите вълнения в Либия и Казахстан. 
Някои инвеститори също така са оптимисти, че въздействието на Омикрон върху световната икономика и търсенето на 
петрол ще бъде краткотрайно. 
Няколко банки прогнозират цените на петрола да достигнат 100 долара за барел по-късно тази година, тъй като се очаква 
търсенето да изпревари предлагането. 
„Краткосрочната перспектива все още крие много рискове, но е висок оптимизмът, че тези рискове ще имат кратък ефект““, 
каза анализаторът на OANDA Едуард Моя. 
 
Investor.bg 
 
√ Стават ли държавите от ЕС по-дисциплинирани? 
В последните години ЕК е наложила по-малко санкции в опит да си спечели благоразположението на държавите, 
смятат анализатори 
Европейската комисия (ЕК) е гарантът, че правилата в Европейския съюз (ЕС) се спазват - тя налага санкции, ако някоя 
държава не изпълнява своите ангажименти, свързани с членството в общността, пишат в коментар за европейското 
издание Politico професорътпо политически науки в Ръгърския университет Даниел Келъмън и Томасо Павоне от 
Училището по управление и публична политика към Университета в Аризона. 
Те посочват, че Брюксел стартира наказателни процедури срещу провинилите се държави, а когато те не постигнат успех - 
се подава иск в Съда на ЕС и се налагат финансови санкции. В периода между 70-те години на миналия век до първите 
години на новия век ЕК използва с "ентусиазъм" това свое задължение. 
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Но от 2004 година процедурите започват да намаляват - започналите наказателни процедури са с 67% по-малко, а 
започнатите съдебни дела са с 87% по-малко. Днес ЕК изпраща към съда едва 2-3 дела срещу държава годишно. Това е 
най-ниското ниво от 70-те години на 20 век насам. 
Но какво се случва, наистина ли държавите в общността са станали по-дисциплинирани? Анализ на последните 50 години 
не доказва, че държавите от ЕС изпълняват стриктно своите ангажименти, но пък заедно с намаляването на процедурите 
се вижда все по-ожесточени дебати за липсата на демократични ценности, растящ евроскептицизъм и криза на 
върховенството на закона. 
Според експертите намаляването на наказателните процедури е резултат от политическа стратегия. Томного вероятно е 
свързано с растящия евроскептицизъм - наказателните процедури намаляват подкрепата за ЕС и желанието на ЕК да си 
осигури подкрепа за своите предложения за реформи.  
И този подход постигна своята цел - правителствата бяха по-склонни да подкрепят идеите на Брюксел, но на цената на 
обезкуражаване на администрацията да си свръши работата. Европейските чиновници нямат стимул да образуват дела за 
нарушения, особено като част от тях бяха отхвърлени без обяснения. 
Или както коментира бивш служител - не може чиновникът да бъде политик в началото на деня и технократ в края на деня. 
Това обаче се оказва голяма грешка в някои случаи - например при Полша и Унгария, които не бяха санкционирани още в 
началото на процеса им на радикализация и да започнат да поставят под съмнение основите на ЕС. 
Европейските лидери често напомнят, че ЕС е общност, основана на върховенството на закона и другите демократични 
ценности. Но ще бъде трудно да се поддържа тази общност, ако политическият натиск продължава да принуждава ЕК да 
пренебрегва нарушенията на държавите и да не изпълнява своите задължения. 
 
√ Свърши ли партито за Борис Джонсън? 
Натискът върху британския премиер се засилва заради разкритията, че е присъствал на събирания на служители на 
Даунинг стрийт по време на блокадите 
Лесно е да си помислим, че дните на Борис Джонсън са преброени след изявата му през Камарата на общините в сряда. 
От седмици британският министър-председател е под постоянен натиск заради разкритията, че служителите на Даунинг 
стрийт, както и Джонсън, съпругата му и висшите членове на кабинета, са си организирали партита в разгара на 
пандемията, по време на действащи ограничителни мерки, пише Politico.eu. 
Гневът, насочен към Джонсън, кипи от понеделник, след като от изтекъл имейл стана ясно, че един от старшите му 
помощници е поканил повече от 100 служители на събиране и ги е насърчил да „донесат собствен алкохол“. Според 
информацията в имейла и Джонсън е присъствал. Това обърна срещу него дори медиите, които го подкрепят по принцип.  
Точно преди да отговаря на въпроси от опозиционния лидер на лейбъристите на седмичната сесия за въпроси към 
министър-председателя в сряда, Джонсън даде кратко изявление пред препълнената зала, в което се извини, че е 
присъствал на партито през май 2020 г. По същото време на британците им беше забранено да се срещат с повече от един 
човек на открито. 
Джонсън коментира, че „безусловно вярва, че това е служебно събитие“, което лидерът на лейбъристите Кийр Стармър 
незабавно осъди като „нелепо“. 
Джонсън може и да е казал, че съжалява, но този ход - меко казано, едва ли ще удовлетвори критиците му в опозицията 
или в собствената му партия. 
Консерваторите са на мнението на Стармър. В реч Дъглас Рос, лидерът на Шотландската консервативна партия, призова 
публично Джонсън да подаде оставка. По-късно депутатът от торите Уилям Раг коментира пред BBC Radio 4, че позицията 
на премиера е „несъстоятелна“. 
Друг консервативен депутат посочва, че извинението му е „половинчато“, а негов колега вече е изпратил писмо до 
специалната комисия, която може да предизвика лидерска надпревара, която пък да свали Джонсън от поста му. 
Все пак е трудно британските премиери да бъдат свалени по средата на изборния цикъл и надеждата на Джонсън е да 
успее да издържи достатъчно дълго, така че гневът срещу него да утихне. Той обаче ще трябва да докаже, че избирателите 
са на негова страна. 
Крис Къртис от социологическата компания Opinium прогнозира, че той няма да се измъкне невредим. „За разлика от 
предишни скандали с премиери, при този лоялните преди това негови избиратели са отблъснати. Така рейтингът му 
достигна до рекордно ниско ниво“, посочва той. 
Въпреки мрачните настроения други казват, че е твърде рано да се отписва Джонсън. Близки наблюдатели на премиера 
предполагат, че опонентите му твърде бързо са се опитали да бъдат резки и рискуват да получат обратна реакция. 
Един бивш министър определи реакциите на колегите си като „прекомерни“ в сравнение с мнението на обществеността. 
Джеймс Джонсън, основател на JL Partners и бивш съветник на Тереза Мей, казва, че скандалът е „породил проблясък на 
гняв, но той бързо избледнява“. 
Андрю Гимсън, биографът на Джонсън, твърди, че макар ситуацията да е „много сериозна“, „може в един момент да има 
реакция срещу многобройните му критици, ако преиграят с ръката си“. 
Консервативната партия на Джонсън е известна като брутална, когато става въпрос за сваляне на собствените си лидери. 
За да се решат на такава стъпка обаче, трябва да има „голямо нещо“. Роджър Гейл, дългогодишен член на Консервативната 
партия, описа Джонсън като „ходещ мъртвец“ по националните новини в сряда. Бившият канцлер Джордж Озбърн 
използва идентичен език, за да опише Тереза Мей през 2017 г., след което тя остана на поста близо две години. 
Озбърн признава обаче, че „няма представа дали шоуто ще продължи още шест седмици или шест години“. 
За да стигне по-далеч, Джонсън трябва да преживее три критични момента. Първият е разследването на Сю Грей, опитен 
и страховит държавен служител, по обвиненията за партитата. Джонсън до известна степен изпревари голямото разкритие, 
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като призна, че е присъствал на едно от тези партита. Ако нейните констатации са особено категорични обаче, те могат да 
се окажат последната капка за депутатите и те да решат, че Джонсън трябва да си ходи. 
Съществува също така възможност полицията да реши да започне официално разследване, което ще засили натиска над 
премиера. 
И трето, едно наблюдение, направено многократно от ветерани на консерваторите, е, че ключовият повратен момент ще 
бъде, когато депутатите решат, че той вече не е електорален актив. През по-голямата част от годината това е абстрактен 
въпрос, но с предстоящите местни избори през май скоро ще бъде изпробван на практика. 
 
√ Украинската криза е предупреждение за частта от Азия, разтревожена от възхода на Китай 
Западът може да не се окаже надеждният военен партньор, на който мнозина разчитат 
Последните няколко години предоставиха многобройни примери за ограничената сила и залязващо влияние на Запада. 
Сегашното напрежение между Русия и Украйна представлява най-големият тест за това как западните страни ще реагират 
на опитите за ограничаване на тяхното влияние от страна на реваншистки държави, пише за Nikkei Asia Review Уилям 
Братън, автор на „Възходът на Китай, упадъкът на Азия“. 
Не става дума само за това, че тези събития се развиват на прага на Европа, нито че Украйна е зараждаща се демокрация, 
заплашена от авторитарен съсед – нещо, което западните страни са се ангажирали да предотвратят. Но по-важното е, че 
развитието на ситуацията ще има последици и за азиатските страни, които търсят подкрепа от Запада срещу един по-
настоятелен Китай. И засега поличбите не изглеждат никак обещаващи.  
Европейският отговор на сегашното напрежение например е неефективен. Това отразява зависимостта на континента от 
руския газ, както и продължителното недостатъчно инвестиране във военна сила. Малко европейски държави имат 
мускулите да допринесат за отбраната на Украйна, а тези, които го правят, като Великобритания и Франция, нямат апетит. 
Европейските държави обаче не са единствени, които избягват конфронтация с Русия.Вече е ясно, че САЩ не са склонни 
да направят нещо повече от отправяне на заплахи със "строги" санкции срещу Русия, ако тя допълнително наруши 
териториалната цялост на Украйна. 
Този акцент върху невоенното възпиране е в съответствие с по-изолационистката рамка, приета от администрацията на 
американския държавен глава Джо Байдън след провала в Афганистан. Скъпите и високорискови военни операции трябва 
да се използват само когато е необходимо за защита на жизненоважните интереси на САЩ. Мащабните интервенции за 
“преработване” на далечни държави, прилагане на международното право или за защита на относително пресни 
демокрации като Украйна срещу авторитарни агресивни държави, сега са част от историята, а не компонент на бъдещето. 
Но този акцент върху икономическите санкции и международното осъждане за контрол върху агресивните държави е 
спорен и мързелив метод. Те може да са евтини инструменти, но като цяло са неефективни за осигуряване на желаните 
резултати. Постоянният руски иредентизъм е доказателство за това; Русия все още е жива и действа въпреки санкциите, 
наложени след войната с Грузия през 2008 г. и анексирането на Крим през 2014 г. 
Напълно възможно е, разбира се, Русия да блъфира или да се стигне до компромис. Но облекчението ще бъде временно. 
Желанието на Русия да бъде разглеждана като важна сила я прави чувствителна към всякакви заплахи за нейната 
действителна или предполагаема сфера на влияние, както в момента тя демонстрира в Казахстан. Следователно 
украинската ситуация няма да изчезне. И когато ескалира, Украйна ще се окаже, че се бори сама без пряка западна 
подкрепа. 
Всичко това има последици за Азия. Първо, има съществува разлика между западната реторика, относителните 
възможности и геополитическите реалности. Сега се намираме в свят на оруелски двуговор, където това, което се казва, 
не е това, което се случва, нито това, което ще бъде направено. Силната защита на Украйна, например, очевидно означава 
да седнем с агресора, за да обсъдим неговите желания и да търсим компромис, вместо да се опитваме активно да 
отричаме руските цели. 
Някои ще кажат, че разговорът винаги е за предпочитане, особено с ядрено въоръжена и военно способна Русия. Но този 
аргумент е еднакво приложим и за Китай. Освен това, въпреки цялата реторика, е невъзможно да се избяга от простия 
извод, че Украйна не успява да постави отметка в „жизненоважното“ квадратче за САЩ или Европа и че те просто не искат 
да инвестират толкова силно в нейното бъдеще. 
Поглеждайки към Азия, където технологичната зрялост на Тайван може да е от основно значение за националната 
сигурност на САЩ, поне за момента, сравнително малките азиатски страни като Филипините са прави да се съмняват в това 
дали западните страни са готови да понесат загуби, за да защитят тяхната териториална цялост. 
Второ, предпочитаният от Запада външнополитически инструмент, икономическите санкции, биват подкопавани от 
променящата се глобална икономика. Използването им се основава на застаряващ и почти имперски възглед за света, 
подкрепен от западната или американската икономическа хегемония. Но тъй като тази хегемония ерозира на фона на 
възхода на Китай, ще се промени и ефективността на икономическите санкции. 
Вече видяхме примери, при които опитите на Запада да упражни икономически лостове бяха отречени от китайската 
щедрост. Но по-големият риск е, че продължаващото разчитане на санкциите като инструмент на външната политика ще 
принуди страните и корпорациите да започнат да избират страна. Това всъщност може да намали относителното влияние 
на Запада, особено в Азия, като се има предвид много по-голямото икономическо значение на Китай. 
Тук за Азия идва осъзнаването, че западните страни може да не са надеждните военни партньори, на които мнозина в 
региона се надяват.  
Дори украинската ситуация да бъде овладяна, е напълно ясно, че Западът няма желание да използва военните си 
способности за възпиране на руската агресия. Схващането, че западните сили винаги ще се стремят да защитават своите 
идеали, е измамно. Вместо това те са водени от изцяло личен интерес и осъзнаване на риска, особено когато имат работа 
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с достоен съперник. Следователно ангажиментът им към азиатските партньори никога не трябва да се разглежда като 
постоянен, а винаги ще бъде обект на капризите на политиката. 
И така, ако азиатските страни искат да избегнат бъдеще като настоящето на Украйна, където попадат в капана и се 
превръщат в пионки в оформящата се икономическа, политическа и технологична игра между Китай и САЩ, трябва да се 
случат две неща. 
Първо, те трябва да засилят връзките си за сигурност със съседите, които е много по-вероятно да бъдат притеснени от 
променящата се геополитика в региона, с отколкото по-отдалечени партньори. Наскоро обявеното споразумение за 
сътрудничество в областта на сигурността между Япония и Австралия е първа стъпка в този процес, но остава нуждата от 
регионална организация за колективна отбрана. 
Второ, те трябва да подсигурят военните си способности. Въпреки целия шум около увеличаването на бюджетите за 
отбрана, реалността е, че твърде много азиатски страни инвестират недостатъчно в своите военни сили. Това от своя страна 
увеличава зависимостта им от отдалечени и по-малко надеждни съюзници. Но силната армия е основата за всяко 
възпиране на агресори и страните без такива способности играят много опасна игра - такава, която вероятно ще загубят. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 14 януари 
София. 

- От 10.30 ч. в хотел HYATT REGENCY SOFIA, зала „Васил Левски“, Българската агенция за инвестиции (БАИ) 
организира заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и 
количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“ . 

- От 11.30 ч. в платформата Zoom ще се проведе дискусия "Конференция за бъдещето на Европа – каква да бъде 
ролята на ЕС на световната сцена?“. 

- От 17.00 ч. в Музей на изкуството от периода на социализма на ул. „Лъчезар Станчев“ № 7 ще се състои вернисаж 
на изложбата „Състояния на идеологията“. 

*** 
Благоевград. 

- От 11.30 ч. в зала "22 септември" ще се проведе пресконференция по актуални теми, свързани с Благоевград. 
*** 
Русе. 

- От 09.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация – Русе ще се проведе официална церемония по приемственост в 
изпълнителната власт. 

*** 
Търговище. 

- От 19.00 ч. в Камерна зала ще се състои авторски спектакъл на Димитър Мартинов. 
*** 
Шумен. 

- От 14.00 ч. в зала „Проф. Венета Вичева“ на общината ще се проведе заседание на Общинския кризизен щаб с 
участието на кметове на населените места, медицински специалисти от училищното здравеопазване, 
представители на личните лекари, пенсионерските клубове, религиозните общности и на медиите 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Цацаров влезе при кмета на Луковит и реши преди политиците да им каже "Сбогом!" 
в. 24 часа - "Теленор" и "Виваком" вдигат такси от февруари, А1 чака решение на съда 
в. Монитор - От София до Варна по "Хемус" от 2026 г. 
в. Монитор - "Продължаваме промяната" и ДБ са похарчили най-много за вота 
в. Телеграф - ГОНЯТ ПОЛОВИН МИЛИОН ЧЕРНИ ДИЗЕЛИ ОТ ЦЕНТЪРА 
в. Труд - Министър Караджов излъга за пътищата  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - 3,5 милиарда лева на (не)известни българи на "трупчета" в комисията 
в. 24 часа - Може ли изборът на шеф на ВКС да реши съдбата на ВСС? 
в. 24 часа - Оптимистичен вариант: магистрала Русе - Велико Търново и тунел под Шипка готови през 2030 г. 
в. 24 часа - Със 100 млн. лв. от ЕС правят пощите модерни 
в. Монитор - Локдаун при запълване на 80% от интензивните легла 
в. Телеграф - Увеличават пенсиите с нови 6,1% от юли  
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Живко Тодоров, кмет на Стара Загора: Усеща се издевателство върху местната власт вместо диалог 
в. Монитор - Проф. Витанов, математик: Петата вълна си отива през март 
в. Телеграф - ЛИДЕРЪТ НА ВМРО КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: ПОДМЯНАТА НА ИСТОРИЯТА С ИКОНОМИКА Е АБСУРДНА 
в. Труд - Филип Димитров, бивш премиер и лидер на СДС сега конституционен съдия, пред "Труд": Признаването на 
Македония ни отпуши пътя за ЕС и НАТО  
Водещи анализи  
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в. 24 часа - Интелектуалното високомерие към протеста на "Възраждане" наторява бъдещи бури 
в. Монитор - Когато агресията подмени протеста 
в. Труд - Да си кажем истината за Македония 
в. Труд - Захарова като Гешев, но не съвсем 
в. Сега - 5 проблема с преизчислението на пенсиите 
в. Сега - Дефицитът на кадри застигна и новия А отбор на България 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Преизчисляване на пенсиите. Социалният министър Георги Гьоков за компенсациите на пенсионерите, които не 
получиха очакваното повишение на пенсиите 

- Борба с пандемията. Новият оперативен план за справяне с COVID-19 и ролята на личните лекари – гост д-р 
Николай Брънзалов от Българския лекарски съюз 

- Данните от преброяването. Как резултатите от последното преброяване ще бъдат отразени в избирателните 
списъци? Коментар на Антоанета Цонева от “Демократична България” 

- Компенсации за бизнеса. Достатъчни ли са мерките за подпомагане на бизнеса след шоковото поскъпване на тока 
и природния газ? Делян Добрев от ГЕРБ  

Нова телевизия, „Здравей България” 
- Властта с нов план за справяне с пандемията. Ще има ли ефект от мерките в разгара на петата COVID вълна? Гост: 

вирусологът и съветник на премиера проф. Радка Аргирова. 
- За опита за нахлуване в Народното събрание, бюджета за 2022 г и конституционните промени, които подготвят от 

ДПС. Разговор с Йордан Цонев. 
- В „Новите известни“: Как едно момче, което работи в завод за боеприпаси създаде най-популярния танц в 

социалните мрежи? 

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

