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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Управляващите се събират на коалиционен съвет за антикорупционната комисия 
Управляващите се събират на коалиционен съвет по темата за антикорупционната комисия. Това е един от първите 
закони, който ще влезе за обсъждане в пленарна зала. 
Експертен съвет от всички партии в коалицията ще представи предложенията за законодателни промени. 
Ще се заложи механизъм - главният прокурор да може да бъде разследван. 
Това се случва след като управляващите излязоха в петък с декларация, с която поискаха оставката на Иван Гешев и след 
оставката на шефа на КПКОНПИ Сотир Цацаров, който получи и ограничение на достъпа до класифицирана информация. 
 
√ Кирил Петков в интервю за Скопие: Не идвам с анекс към Договора, а с готовност за ново начало 
Премиерът Кирил Петков изрази изрази надежда, че по време на визитата му в РСМ, която предстои на 18 януари, ще се 
споразумеят за създаването на пет работни групи - по икономиката, културата, инфраструктурата, европейската 
интеграция и историята. В интервю за агенция МИА, той обаче уточни, че критериите за тяхната работа няма да бъдат 
сроковете, а крайните резултати. 
Премиерът заяви, че не носи анекс към Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, а идва с градивен 
тон и готовност за ново начало. По думите му, това ново начало „ще бъде по-динамично, по-практично, освободено от 
предишните декларативни ангажименти и насочено към конкретните важни въпроси, засягащи ежедневието на 
гражданите на двете страни”. 
„Идвам с градивен тон и готовност да започнем съвместна работа. Нямам готов документ или нещо подобно, 
защото всички тези документи нямат смисъл, ако не дадем реална мотивация, че трябва да свършим работата. 
Предлагам да оставим документите като втора стъпка и да започнем първо с нещо, за което ще запишем в 
следващия документ. В противен случай опасността е да напишем документ и след това какво? Тук задачата е да 
направим програма, да направим работните групи, да започнем диалог, да имаме чувство за взаимно доверие, да има 
добри намерения от двете страни и да си поставим цели, които искаме да постигнем в най-кратки възможни 
срокове”, подчерта Петков в интервюто. 
Той оцени като много конструктивен телефонния разговор, който проведе с номинирания за премиер Димитър 
Ковачевски, и изрази увереност, че двамата с него като фигури от икономическата и бизнес сфера, имат еднаква енергия 
да вървят нещата напред. 
Българският премиер изрази надежда, че по време на визитата ще се споразумеят за създаването на пет работни групи - 
по икономиката, културата, инфраструктурата, европейската интеграция и историята. Сътрудничеството и 
добросъседството, казва Петков, трябва да се укрепват от групите по интереси в дадена сфера, а не от политиците. Целта 
на посещението, добави той, е да се направи програма за заседанията на тези работни групи, които да се срещат веднъж 
месечно, за да се постигне напредък по всички въпроси. 
„Трябва непрекъснато да общуваме, да напредваме. Моите надежди са да се договоря по време на нашето посещение 
да направим тези пет работни групи. Не искам само политици да идват и да говорят. Когато говоря за икономика, 
искам да видя всички наши компании, които искат и имат интерес към Република Северна Македония, всички фирми 
от вашата страна, които имат интерес към България. На тази среща не са нужни политици, на тази среща са 
нужни хора, които искат да работят, да правят бизнес заедно”, допълва Петков, който  отбелязва, че лично като 
министър-председател не може да разбере как все още няма директен полет между Скопие и София. 
Петков коментира и предварително определения шестмесечен срок за решаване на спора. Но на Консултативния съвет 
по национална сигурност към президента държавният глава Румен Радев застъпи позицията, че са необходими не 
срокове, а реални резултати. 
„Ако кажа определен срок, шест месеца, започваме със същата декларативност. Трябва да видим какви са 
проблемите, как ще ги решим. Срокът зависи само от готовността на всяка от страните да си подадат ръка и да 
довършат работата заедно”, казва Петков. 
Българският премиер подчерта, че има лесни неща, но има и по-трудни и чувствителни, които трябва да се решават. 
„Смятам, че с приятелски, конструктивен подход може да се решават както лесни, така и трудни проблеми. Но най-
важното е да имаме доверие и се надявам, че ще изградим това доверие с нещата, които правим заедно”, каза 
Петков, който допълни, че с конструктивен диалог всички тези въпроси са разрешими.  
Кирил Петков говори и за разрушителните сили както в Северна Македония, така и в България, които не са склонни да 
отстъпват и работят срещу добросъседството. 
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„Трябва да отстраним всички, които печелят на гърба на нашите народи. Защото има малка група хора, които 
правят пари чрез корупция за сметка на всички останали. Мисля, че те са част от разрушителните елементи, 
които са свързани и поставят въпроса дали добросъседството между двете страни е добро или не. Много от 
същите тези групи са свързани и с вътрешната корупция в страните “, подчерта още Кирил Петков в първото си 
интервю за агенция МИА, откакто е премиер на България. 
Надявам се, че всъщност имаме толкова много да спечелим заедно от това добросъседство, че дори определени групи 
хора в двете страни, които смятат, че добросъседството не е добро за тях, политически или по някаква друга причина, ако 
ги включим в целия контекст, надявам се те да останат слаб глас в общата идея да работим заедно, допълва Петков. 
Говорейки за нулевата корупция като един от основните ангажименти на неговото правителство, той подчерта, че 
корупцията трябва да бъде изчистена както в България, така и в Република Северна Македония. 
Премиерът допълни, че всички, които печелят на гърба на нашите народи, трябва да бъдат изчистени: 
„И мисля, че ако заедно успеем да кажем: НЕ на корупцията, НЕ на дискриминацията, НЕ на незачитането на 
човешките права, ДА на добросъседството, ДА на общите връзки, ДА на общата икономика и да ги впишем в тази 
рамка, диалогът ще бъде много по-бърз и хората, които не са избрали тези позиции, ще ни разберат много по-добре. 
„Ако успеем да го направим заедно, мисля, че ще бъде много по-полезно и за двете страни“, добави Петков. 
Той сподели и нещо, с което се е сблъскал в Харвард преди няколко години, което се отнася до възприемането на 
Балканския регион. 
„Честно казано, е обидно да го кажа, но преди няколко години бях в Харвардския университет, един от професорите 
по икономика говори за Централна Америка и каза, че в Централна Америка една от страните има елементи на 
балканизация. Питам какво е балканизация? Той отговори, че това е икономическият термин за дисхармония, 
когато две групи, близки държави не се координират добре. Бях засрамен. Казвам си, не е възможно нашият регион, 
нашите Балкани, нашите държави да бъдат дадени за пример за раздор и думата, която се използва в Харвард, да се 
отнася за Балканите. Така че време да променим какво означава балканизация”, казва Петков. 
Той изрази надежда, че в един момент, когато се спомене балканизация, ще се говори за промяна на начина, по който 
някои страни могат да започнат да работят заедно: 
А ако си го представим като цяло, Балканите са 65 милиона души, това е една Франция. Представете си, ако имаме 
отворени пазари, ако работим заедно, ако се уважаваме, няма нулева дискриминация, изчистихме корупцията... как биха 
изглеждали Балканите. „Има толкова много неща и толкова много можем да получим от една такава визия, че просто е 
време да запретнем ръкави и да започнем да действаме“, изтъква Кирил Петков. 
 
√ Изборът на нов председател на КЕВР ще се забави 
Изборът на нов председател на Комисията за енергийно и водно регулиране ще се забави. Това стана ясно след 
проведен експертен съвет на парламентарно представените партии. 
Междувременно енергийното министерство подготвя план, така че цената на тока за бита да не се повиши шоково след 
отпадане на мораториума. 
Мандатът на настоящият председател на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов изтече преди година 
и половина. Два от конкурсите за председатели се провалиха заради липсата на кандидати. Днес партиите също не 
излязоха с обща позиция кога точно и в какъв формат ще бъде обявен конкурса - само за председател или за всички 
членове. 
"В какъвто и да е формат, министерството на енергетиката трябва да работи възможно най-ефективно, с който 
и да е регулатор. Нямам забележки относно експертния състав на комисията, доколкото е необходимо да 
обсъждаме данни и пазарна динамика в момента това се случва", каза министърът на енергетиката Александър 
Николов. 
Критика към забавянето на процедурата за избор на нов председател отправи депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш енергиен 
министър Делян Добрев, който разкритикува днешната среща между експерти от различните партии. 
"Критериите и правилата са заложени в закона, така че каквото и да обсъжда коалиционния съвет, няма как тези 
правила да бъдат по-различни", каза Добрев. 
Междувременно два дни след като енергийното министерство обяви, че КЕВР не е сметнал правилно по-високата с 30% 
цена на природния газ от януари, ведомството е изпратило мотивите си на КЕВР. 
"Коментирали сме единствено текстове по съответната наредба и съответно инструменти, с които разполагат 
органите при взимане на едно или друго решение", коментира енергийният министър. 
Николов отказа да направи подобни разчети и за цената на тока, която най-вероятно ще бъде увеличена от 1 април, 
когато отпада забраната за поскъпването. 
"Всички мерки, които са взети текущо от министерството на финансите и от нас са свързани с това натиска на 
какъвто и да е състав на Комисията за енергийно и водно регулиране относно повишаване на цената на 
електроенергията да бъде смекчен. Всичко, което е възможно, се прави, така че да няма последващ ценови шок", 
каза Николов. 
По време на петъчния парламентарен контрол енергийният министър обяви също, че все още се търси пътната карта за 
развитие на отношенията с руската държавна компания "Газпром". 
 
√ Ричард Алибегов: Зелените сертификати на този етап няма как да отпаднат 
Липсата на предвидимост е това, което пречи на бизнеса и на държавата. Основателно са притеснени колегите във 
всички зимни курорти. Зелените сертификати на този етап няма как да отпаднат, но в Европа се прилагат масово - или ще 
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важи за всички, или за никого. Никой не се консултира с нас за мерките, протестът е последната инстанция. Това каза в 
"Денят започва" Ричард Алибегов, председател на Асоциацията на заведенията. 
Той призова всяка една нова заповед да бъде обсъдена с бранша. 
"Ние сме ограничени от потока клиенти, тъй като е много ниска ваксинацията. Представените мерки са старите 
мерки, предлаганите мерки са крайно неработещи, затова туристическият бранш се готви за протест", допълни 
Ричард Алибегов. 
Според него помощта за бизнеса, свързана с големите сметки за ток, е недостатъчна. Ричард Алибегов показа в студиото 
сметка за ток от 33 хиляди лева на заведение в София, което по принцип е плащало 8300. 
 

 
 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ По-добър достъп на български храни до пазара се ангажира да осигури Министерството на земеделието 
Министерството на земеделието се ангажира да подобри достъпа на български храни до пазара у нас. Ще бъде повишен 
и контролът по агрохранителната верига, качеството и безопасността на предлаганите храни на пазара в страната. Това е 
резултатът от видеоконферентна среща с браншовите организации от сектор „Храни“ и търговските вериги, съобщават от 
ведомството. 
В срещата участие взеха министъра на земеделието д-р Иван Иванов, заместник-министър Момчил Неков, заместник-
министър Стефан Бурджев, заместник-министър Иван Христанов, както и представители на Българска агенция по 
безопасност на храните, Център за оценка на риска по агрохранителната верига, Комисия за защита на потребителите и 
Комисия за защита на конкуренцията. 
"Искаме да подкрепим родните производители на храни като създадем възможно най-добри условия на достъп на 
българските храни на пазара", се казва в съобщението на министерството. 
Особено важна за властите е устойчивостта на веригата на предлагане на храни чрез предлагане на фермерски продукти 
и скъсяване на веригите на доставки с цел да се защитят максимално интересите на българските производители и да се 
предотвратят нелоялни търговски практики. 
Сред набелязаните приоритети в сектора са още борбата със сивата икономика, както и прилагането на ангажиментите 
по Зелената сделка и запазване на биоразнообразието. 
На срещата зам.-министър Момчил Неков подчерта, че се работи в посока производството на повече българска 
продукция с по-голяма добавена стойност и подкрепата ѝ през финансовите инструменти на европейските и национални 
политики, които бъдещият Стратегически план и Националния план за възстановяване и устойчивост предлагат. 
„Ще се работи да се подпомогнат преработвателите, тъй като те създават работни места и много от тях 
оперират в селските райони, което е в унисон със заложените основни приоритети както на коалиционното 
правителство, така и на подготвяния стратегически документ за следващия програмен период“, каза още Неков. 
Важна тема на дискусията беше и дигитализацията, прилагането на високите технологии в хранителната индустрия и 
търговската мрежа, се казва в съобщението на земеделското министерство. 
Акцент в разговорите беше развитието на биологичното земеделие и перспективите му както в национален план, така и 
като експортно ориентиран продукт. 
От ведомството съобщават, че преработвателите са подкрепили включването на мярка в стратегическия план и за 
подпомагане на схемите за качество. 
По време на дебата са поставени и въпросите за недостига на работна ръка в сектора и студентските програми, с които да 
се привличат млади специалисти, както и за приобщаване на децата към вкуса на добрата българска храна чрез 
програмите „Училищен плод” и „Училищно мляко”. 

https://bntnews.bg/news/richard-alibegov-zelenite-sertifikati-na-tozi-etap-nyama-kak-da-otpadnat-1182015news.html
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С две седмици, до 28 януари 2022 г., се удължава срокът за обществено обсъждане на изготвения проект на Програма за 
местни традиционни и регионални традиционни храни за периода 2021 - 2031 г. 
 
√ НАП: До 31 януари може да се променя вида на осигуряването 
До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Национална агенция 
за приходите. 
Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване 
(ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. 
Самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”, 
могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и 
безработица) на ДОО. 
Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“ на ДОО (за инвалидност 
поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай обаче, напомнят от НАП, самоосигуряващите се нямат право на 
парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане и за 
отглеждане на дете до 2-годишна възраст и др. изплащани от държавното обществено осигуряване. 
Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена 
декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. 
Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година. 
Декларацията се подава по утвърден образец в офис на НАП по постоянен адрес или чрез е-услугите на приходната 
агенция с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/. 
При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност от 
самоосигуряващото се лице през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания вид 
осигуряване. 
Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на 
телефон: 0700 18 700 (на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор). 
 
√ Интерес към новата програма на МОН в подкрепа на работещите студенти 
Студентите, които се обучават в специалностите "Инженерство", "Електротехника", "Материалознание", "Медицинска 
сестра" и "Акушерка", могат да кандидатстват по новата програма на образователното министерство. Чрез нея държавата 
ще поема таксите за обучение на младежите, които стажуват и работят докато учат. 
В Русе студенти вече проявиха интерес към новата програма. 44-ма студенти от Русенския университет възнамеряват да 
сключат договори за стаж с фирми и медицински заведения и да останат на работа и след като завършат. 
"По този начин за търсени специалности, за които липсват кадри, държавата се грижи да се получи някакъв 
интерес от страна на студентите.", заяви акад. Христо Белоев ректор на РУ „Ангел Кънчев" 
Русенска компания, която се занимава с различен вид транспорт, производство и търговия с масла и биодизел, е сред 
фирмите, които си партнират с Русенския университет и осигуряват стаж на студентите , а след това и работа. 
Бесарабският българин от Украйна Виктор Димов, който завършва магистратура, е бил стажант два месеца и вече е 
получил предложение за трудов договор. 
"Много улесни за мене всичките ми проблеми, защото фирмата предлага много добри условия за мен. Мисля, че 
години още 5-10 ще съм тук да работя.", казва Виктор Димов - студент в РУ „Ангел Кънчев" 
Виктор ще работи по специалността си в отдел „Автотранспорт", но компанията има нужда и от други кадри, затова 
участва и в новата програма на образователното министерство. 
"Ние сме заявили нужда от студенти, които в момента учат специалност "Електроника". Търсим много различни 
специалисти, най-вече инженери за новия ни локомотивен и вагонен завод, например, ще ни трябват технолози и 
конструктори.", казва Мартина Георгиева директор „Човешки ресурси" 
Освен че ще бъдат спокойни за бъдещата си професионална реализация, студентите ще спестят и много разходи за 
образованието си. 
"Между 600-700 лв. на година ще спестят, но тук е по-важно друго гарантиране на работни места тук в региона.", 
акад. Христо Белоев ректор на РУ „Ангел Кънчев" 
По програмата на МОН са обявени общо 96 специалности в цялата страна за 975 студенти, които ще имат възможност да 
сключат договори със 154 фирми. 
 
√ От 1 февруари: Зелените сертификати над 9 месеца стават невалидни за пътуване в Европа 
След две седмици - от 1 февруари, в ЕС влизат в сила нови правила за валидността на ковид сертификатите за 
ваксинация. Тези, които са по-стари от 9 месеца, няма да могат да се използват за пътуване в рамките на съюза. 
Европейската комисия промени правилата в края на миналата година заради големите различия в срока на валидност на 
ваксинационните сертификати в отделните държави. 
Тези, които нямат поставена бустерна доза, ще пътуват както и до сега - като използват другите форми на ковид 
сертификата - PCR тест или доказателство за възстановяване след ковид. 
Новите правила бяха приети, защото имаше големи различия между държавите за срока на валидност на сертификатите 
за ваксинация. Сега той ще бъде един и същ за всичи държави, когато става въпрос за пътуване. 
На практика това означава, че ако: 

• сте ваксинирани преди повече от 9 месеца 
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• нямате поставена бустерна доза 

• след 1 февруари пътувате в друга държава от ЕС 
при проверка сертификатът ви за ваксинация ще бъде отчетен като изтекъл и ще трябва да предвидите валиден PCR тест. 
Това не означава, че ще бъдете приеман като неваксиниран, а просто, че сертификатът ви за ваксинация не може да бъде 
използван за пътуване, ако е по-стар от 9 месеца. 
Деветмесечният срок на валидност на сертификатите, издадени след първичната ваксинация ще даде сигурност при 
планирането на пътувания в рамките на ЕС, смятат от Еврокомисията. Освен това ще насърчи държавите и гражданите и 
да поставят бустерни дози. 
Засега серификатите издадени, след поставянето на третата доза, няма да имат срок на валидност, защото все още няма 
научни доказателство колко дълго трае защитата след бустерна ваксинация. 
Отделните страни ще могат, както и до сега, сами да определят каква ще бъде валидността на ковид сертификатите, 
когато те се използват за вътрешни цели - като достъп до ресторанти, музеи или други публични места. 
Но Брюксел призовава страните, когато въвеждат вътрешни правила, да се съобразяват с новата валидност на 
сертификата за ваксинация, за да се не се стига до хаос. 
Продължаваме да следваме отблизо мерките, които държавите-членки предприемат и ги призоваваме към 
координирани действия. Ковид сертификатът е доказал, че функционира добре в целия ЕС използва се и е доказал, че 
действа в цяла Европа във всичките си форми - сертификат за ваксинация, за тест и за възстановяване след 
боледуване. Когато имаме повече информация за новия вариант, ще координираме по-добре и мерките на страните 
по отношение на него, каза Кристиян Вигант, говорител на Европейската комисия. 
Както и до сега, срокът на валидност на сертификатите след ваксинация няма да бъде отбелязван в документите. 
Вместо това от 1 февруари ще бъдат адаптирани всички мобилни приложения, използвани за проверка на цифровите 
сертификати. Ако датата на ваксинацията е по-ранна от 9 месеца или 270 дни, в мобилното приложение, използвано за 
проверка, ще се посочва, че сертификатът е изтекъл. 
У нас хората с бустерна доза вече са почти 500 000, за тях няма да има промяна в правилата за пътуване в ЕС след 1 
февруари. 
Важно уточнение: Зеленият сертификат за ваксинация на територията на България е с неограничен срок. 
 
БНР 
 
√ Кирил Петков: Няма да има страшни сценарии след мораториума 
Ако някой си мисли, че ще постигне нещо със заплахи, това няма да е при нашето правителство, декларира 
премиерът 
Интервю на Явор Стаматов с премиера Кирил Петков 
Не са се образували дисбаланси, които да избият след края на мораториума, каза в интервю за БНР министър-
председателят Кирил Петков. По думите му опорните точки на различни говорители по тази тема ще бъдат разбити, 
когато се види, че „няма такива страшни сценарии“. 
Според Петков от ГЕРБ се създават нагласи и паника, че цените на тока и газа са извън контрол. Той увери, че пакет от 
близо милиард и половина (лева - неуточнено, бел. ред.) ще влезе в подкрепа на бизнесите и ЕРП. 
Мантрата, че като падне мораториумът, цените ще скочат до небето премиерът определи като „чиста пропаганда и 
глупости“. 
„Темата се използва, за да се предизвика чувство, че правителството не си върши добре работата. Сметките ще покажат.“ 
„Всичко е под контрол“, заяви Кирил Петков. 
„Булгаргаз“ нито ще бъде разделян, нито нещо ще се случи на фирмата, поясни министър-председателят. По думите му 
„начинът на управление ще има само една цел – да максимизира най-доброто, което тя може да направи за цените на 
газа в България“. 
Един от първите закони, които ще влязат за обсъждане, е този за КПКОНПИ, отбеляза премиерът Петков. 
„Всички ще сме сигурни, че с работеща Антикорупционна комисия никой няма да може да си позволи да прави 
нерегламентирани действия на корупция, независимо от коя част на властта са те. Нещата, които ще се случват и в трите 
власти, ще бъдат обект на внимателно анализиране и потенциално разследване, ако има сигнали за корупция.“ 
В момента се мисли върху сценарии и механизми в посока „да няма човек, включително г-н Гешев, който да чувства, че 
никой не може да го разследва, ако направи или има информация, че е направил незаконни действия“, обясни Кирил 
Петков. 
Премиерът каза още, че се подготвят промени, с които да стане възможно разследването на главния прокурор: 
„Да се заложи сега в Плана за възстановяване това, което Европейската комисия отдавна е искала - да няма човек, който 
само Господ да бъде него, ще се предложи механизъм, който дори самия главен прокурор при провинения да може да 
бъде разследван. В момента мислим сценарии, които да не включват просто друг прокурор, защото там има конфликт на 
интереси, мислим вариант, където може би да бъде потенциално съдия, който да вземе временната роля на прокурор“. 
Според Кирил Петков най-правилно е ръководителят на Антикорупционната комисия Сотир Цацаров да съкрати срока за 
напускане на поста, обявен за 1 март, защото след отнемане на достъпа му до секретна информация, той не може да си 
върши работата: 
„След, мисля, първия период за обжалване той вече няма да има право на достъп до класифицирана информация, което 
до голяма степен маха възможността той да управлява комисията по надлежен ред“. 
Все още няма име за нов председател на КПКОНПИ, стана ясно от казаното от премиера. 
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„Не могат да бъдат нечии хора, а трябва да имат най-добрия капацитет и най-добрата репутация.“ 
По темата с пандемията и новия план на правителството за справяне със здравната криза, базиран върху заетите 
интензивни легла, Кирил Петков коментира, че за пръв път има толкова добре структуриран и логичен план. 
„Няма да се правят мерки, които са само номинални, без това наистина да се налага.“ 
След протестите срещу зеления сертификат и създаването на работна група, включваща критици и противници на 
ограничителните мерки премиерът поясни: 
„Нашите врати винаги са отворени за дискусия. Винаги може да се научи нещо повече. Най-лошото, което може да се 
случи е, когато група хора се игнорират, капсуловат и започнат да стават агресивни. (...) Тази платформа ще даде 
възможност на тези хора да кажат своите виждания. Тя е консултативна. Аз искам да влезем в този диалог с хората, които 
не вярват във ваксини. Да се случи на база експертни мнения. Ако има аргумент, базиран на данни, ние винаги сме 
готови да го чуем. Отваряме диалога за съществени аргументи. В първата дискусия имаше добра посока – да се следи 
капацитета на леглата с кислород“, изтъкна Петков. 
Като министър-председател въобще не ме е страх от никакви протести и от никакви хора да влизат където си искат, 
подчерта Петков и декларира готовност пръв да слезе при протестиращите, ако дойдат пред Министерския съвет. 
„Ако някой си мисли, че с някакви заплахи ще постигне нещо, това няма да е при нашето правителство.“ 
Преди посещението си в Скопие и преговорите с Република Северна Македония министър-председателят заяви, че 
въпросът е докато потвърждаваме съществуващата позиция, да се отворят и „всички безспорни неща“ за двете страни, 
така че нивото за компромис вече да бъде различно. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Николов предлага компенсациите да обхванат и декември, и януари 
Енергийният министър Александър Николов ще направи предложение към МС компенсациите за битовите потребители 
да обхванат и декември, и януари 2022 г. заради високите цени на газа.  
"Размерът на компенсациите за декември месец ще бъдат приблизително 26 лева на мегаватчас или ще е 25% от 
размера на сметката, т.е. ако е 300 лева сметката, 75 ще е помощта", заяви Николов пред бТВ. 
"За януари като сума и съотношение ще е по-висока - 42 лева за мегаватчас, показват разчетите ни, като това ще е една 
трета от общата стойност на фактурата на конкретния абонат", добави енергийният министър.  
Той обясни, че идеята е да се компенсират в максимален размер декември и януари. 
"На първо място искаме да освободим разполагаем доход в домакинствата много бързо, за да се прекарат следващите 
месеци по-леко и директно ще им бъдат компенсирани разходите към доставчиците", каза още Николов.  
Предложението ще се внесе в Министерски съвет следващата седмица. 
 
√ МЗ ще търси възможност да компенсира болниците заради по-скъпите ток, газ и парно 
Здравното министерство ще търси възможност да компенсира болниците заради по-високата цена на тока. Това може 
стане с промени в нормативен документ, с която ще се позволи увеличаване на парите за дейностите, плащани от 
бюджета на министерството. Още по темата в репортажа на Анелия Джамбазка. 
Въпросът за компенсации на университетски, областни и общински болници беше повдигнат по време на 
парламентарната Комисия по здравеопазване от проф. Асен Балтов, бивш директор на спешната болница „Пирогов“ и 
член на комисията от групата на ГЕРБ-СДС: 
„В малка общинска болница разходите за електроенергия, топлоенергия и газ достигат понякога до 40 процента от 
оборота на болницата за месец. Виждаме, че лечебните заведения почват да се задъхват, а какво ще стане през 
следващите 3 месеца е трудно да си представим“. 
Подготвя се изменение на Наредба номер З, по която се правят плащания за част от дейности извън здравното 
осигуряване. Тя ще се публикува за обществено обсъждане, съобщи здравният министър Асена Сербезова. 
"Подготвили сме проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 – оказване на спешна медицинска помощ 
на пациенти в спешни състояния, преминали през Спешно отделение и нехоспитализирани в същото болнично лечебно 
заведение, оказване на консултативна помощ на спешни пациенти по искане на дежурни екипи в Центровете за спешна 
медицинска помощ, за извършените дейности по медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК“. 
До този момент компенсации заради пандемията са правени и по други временно действащи мерки. Ще се търсят и 
други механизми, допълни още здравният министър: 
„Търсим и други механизми, включително в програмата на правителството е отбелязано и преостойностяване на някои 
клинични пътеки, когато обаче, разбира се, има своя механизъм това да се случи“. 
Според проф. Балтов това няма да компенсира високите сметки за ток и отопление: 
„При 75% компенсация, която бизнесът иска да направи, в случая не е достатъчно за болниците, хората, които работят в 
болниците – тяхната работа е да лекуват, а не да се грижат за това дали ще имат пари за консумативи. Болниците са 
крайни потребители, те няма как нито да си намалят ДДС, нито могат по някакъв начин да намалят тези разходи – няма 
как да спрем апаратите на болните, няма как да спрем осветлението, отоплението…“  
 
√ Нови мерки на регионално ниво за туристическия бранш 
Нови мерки на регионално ниво за туристическия бранш предлага министърът на туризма Христо Проданов.  
"Аз не мога да упрекна хората, че стачкуват. Много е важно каква е гледната точка. Хиляди хора там изкарват прехраната 
си, за тях е важно и не може постоянно те да бъдат отваряни и затваряни", коментира Проданов. Затварянето на 
заведенията в Смолян няма да доведе до очакваните мерки, обяви министърът пред БНТ.  

https://bnr.bg/post/101586707
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По думите му вирусът не става по-активен след 10 часа вечерта.  
"Когато имаме регионални забрани, не важат мерките за подпомагане на ниво държава. Затова ще помислим за някакъв 
тип регионално подпомагане", каза още Проданов. 
Министерството ще продължи с компенсациите за бранша и през тази година, увери министърът. Около 2300 са 
получили първия транш на компенсации от 30 милиона лева. Предвидени са още 36 милиона, за които ще може да се 
кандидатства. Договорена е и кредитна линия от Българската банка за развитие, която да е в помощ на фирмите от 
бранша.  
Средствата, заделени по тази линия, са 60 милиона лева. За хотелиерите гратисният период за плащане ще бъде 18 
месеца, увери министърът. 
 
√ Работна група ще обсъжда таваните на субсидиите на фермерите през следващия програмен период 
За днес е насрочено поредното заседание на тематичната работна група  по Стратегическия план за развитие на 
земеделието до 2027 г. Очаква се  министерството да  предложи на фермерските организации окончателен  вариант по 
най-конфликтната тема - за таваните на субсидиите, които ще получават фермерите през следващия програмен период. 
Администрацията е разработила 9 предложения за начина на разпределяне на парите, които ще се акумулират при 
въвеждането на тавана от 100 000 евро за стопанство през следващия програмен период, съобщи министърът на 
земеделието преди седмица. 
Тези варианти не бяха обявени публично. 
Оказа се обаче, че и при деветте има разминаване с коалиционното споразумение, подписано между формациите, 
участващи в управлението. 
Ето защо ръководството на агроведомството е стигнало до новия десети вариант, който ще бъде предложен за 
обсъждане от тематичната работна група днес. 
Вероятно представителите на земеделските организации и администрацията ще обсъдят и корекциите, които ще бъдат 
направени в досегашния проект на стратегически план, за да отговаря той изцяло на параметрите в коалиционното 
споразумение. 
Очаква се документът да бъде изпратен за одобрение в Брюксел в началото на март. 
 
√ Експерти и политици са поканени на дискусия за бъдещето на агенцията по горите  
Неправителствени, браншови и синдикални организации, свързани с горите, организират публична дискусия на тема 
„Самостоятелност и единност на агенцията по горите като политическо ведомство”. За участие са поканени премиерът 
Кирил Петков, министри, представители на парламентарните групи и експерти по темата. 
14 професионални неправителствени организации организираха петиция с настояване за спешна промяна в Закона за 
горите. Въпреки различията си по други теми тези организации са единодушни, че е необходимо да се създаде 
самостоятелно ведомство за горите на пряко подчинение не на Министерството на земеделието и храните, а на 
Министерски съвет. 
С постановление на МС е възложено на министъра на земеделието да изготви проект за изменение на Закона за горите 
като крайният срок за финализирането на реформата е 28 януари. Все още обаче проектът не е обсъждан нито в 
публичното пространство, нито на експертно ниво, казва организаторите на дискусията. 
Според председателя на Съюза на лесовъдите проф. Иван Палигоров, „когато МЗХГ е било принципал и е управлявало и 
стопанисвало горите, в България не са били добри времена за горското стопанство“. 
Държавните гори са на площ 30 млн. дка и са 78% от горите у нас. По експертни оценки стойността им надвишава 150 
млрд. лв. 
Това е национално богатство, което трябва да се управлява от единно ведомство извън МЗХГ, категорични са експертите.  
 
√ Овцете, отглеждани в България, намаляват - вече са под 1 милион  
С 300 хиляди са намалели овцете, отглеждани в България през последните три години, сочат данните за регистрираните 
селскостопански животни у нас. Отчита се и намаляване броя на говедата. 
Според статистиката най-голям е броят на отглежданите селскостопански птици. 
Според статистиката, публикувана в портала за отворени данни, у нас в момента се отглеждат малко над 987 хиляди 
овце, докато преди три години са били един милион и триста хиляди. 
Според председателя на овцевъдната асоциация Симеон Караколев обаче разликата се дължи не толкова на реално 
намаляване, колкото на отстраняване от електронната система на виртуалните животни. 
Актуалният брой на говедата и биволите в страната е 534 хиляди, 156 хиляди са козите, далеч по-малко - едва малко над 
15 хиляди са конете, отглеждани у нас. 
Селскостопанската статистика отчита, че пчелните семейства надвишават броя на прасетата - 553 хиляди свине е имало 
във фермите в България, а 706 хиляди са пчелните семейства. 
Първенци по броя в българското животновъдство са птиците. Общият им брой е над 29 милиона. Сред са и 144 щрауса. 
В статистиката с отглежданите у нас животни намират място и калифорнийските червеи. Те са близо 58 хиляди, като 
изрично е посочено, че мерна единица за тях е квадратен метър. 
 
√ Оръжейният завод "Арсенал" пуска работниците си в отпуск 
Най-големият работодател на територията на Старозагорска област – Казанлъшката оръжейна Арсенал, пуска в отпуск 
работниците и служителите си, потвърдиха от дружеството.  
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Съгласно заповедта, подписана от изпълнителния директор Христо Ибушев със синдикатите, мярката влиза в сила от 
днес и продължава до 11 февруари, включително. 
Въвеждането ѝ се налага заради комплексни причини. Сред тях са увеличените цени на консумативи, горива и енергия и 
надигащата се вълна от Омикрон. 
 
√ Избраха новото правителство на Република Северна Македония  
Новото правителство на Република Северна Македония беше одобрено от парламента на страната с 62 гласа "за" и 46 
"против". 
В речта си пред депутатите избраният за премиер Димитър Ковачевски заяви, че очаква срещата във вторник с 
българския си колега Кирил Петков на базата на  уважение към македонската идентичност и уникалност. 
Правителството на Ковачевски ще има един член повече от предишния кабинет - това ще е министър без портфейл, 
отговорен за диаспората. Ще има и четирима вицепремиери, отговорни съответно за  политическата система и 
междуобщностните отношения,  борбата с корупцията и престъпността,  европейските и икономическите въпроси. 
Вчера премиерът Кирил Петков заяви пред БНР, че при посещението му в Македония във вторник не може да се очакват 
новини, свързани с вдигане на българското вето за начало на преговори на Скопие с ЕС. Петков поясни какво цели 
предстоящата визита. 
 
√ Сръбските граждани подкрепиха конституционни промени в областта на правосъдието 
Сръбските граждани подкрепиха конституционните промени в областта на правосъдието на референдума, проведен 
вчера. Това обяви президентът на страната  Александър Вучич в обръщение към нацията. При обработени над 97% от 
бюлетините  - повече от 60% са гласували  „за“ промените, които са свързани с избора на съдии и прокурори. 
Избирателната активност е била около 30%. 
Гласуването беше в над 8000 избирателни секции за изменение на най-висшия нормативен акт, който се отнася 
изключително до съдебната власт. 
Най-важните новости са промяната в начина на избор на съдии и прокурори - те вече няма да се избират от парламента, 
а от висшите съдебен и прокурорски съвет. Членовете на тези органи също ще бъдат избирани по новата процедура. 
Референдумът е предварително условие за реформите в процеса на евроинтеграция. Те трябва да осигурят независимост 
на съдебната система, което е едно от условията за реформата в областта на върховенството на правото, които забавиха 
Сърбия в досегашния преговорен процес по пътя към европейска интеграция. 
 
√ Европарламентът избира нов председател  
Европарламентът ще избере свой нов председател на сесията си в Страсбург, която се открива днес. 
Изборът се провежда заради преждевременната кончина на председателя  Давид Сасоли, който почина на 65-годишна 
възраст на 11 януари. Смъртта на италианския политик беше причинена от тежки усложнения, свързани с дисфункция на 
имунната система. 
Сасоли беше начело на Европарламента от лятото на 2019 г. Мандатът му трябваше да изтече през втората половина на 
този януари. 
Депутатите ще започнат сесията довечера с двучасова церемония в памет на Сасоли. 
Очаква се на заседанието да присъства френският президент Еманюел Макрон. 
 
√ Столтенберг: НАТО няма да изтегли войските си от страните, приети в пакта след 1997 г. 
НАТО никога няма да се съгласи да изтегли войските си от страните, приети в алианса след 1997 г., защото това би ги 
направило държави членки втора категория,  заяви генералният секретар  Йенс Столтенберг в  интервю за канадската 
телевизия Си Би Си. 
Съюзниците от НАТО не могат да правят компромиси с основния принцип на европейската и на международната 
сигурност. Фактът, че всяка страна има право да избере собствения си път, да реши сама дали иска да членува в съюз 
като НАТО, или не, е ключов принцип. Разбира се, не можем да се съгласим и с това, че не трябва да имаме войски на 
НАТО във всички страни, които се присъединиха след 1997 г. Това по същество означава, че половината от нашите 
членове няма да може да бъдат защитени от войските на НАТО и тогава те ще бъдат нещо като страни членки втора 
категория, което няма да допуснем. Готови сме обаче да участваме в балансирани мерки за съкращаване на оръжията – 
ядрените ракети и много други мерки, които ще са положителни и за Русия, и за НАТО“, каза генералният секретар на 
алианса. 
Той е убеден, че НАТО и Русия трябва да преговарят, за да предотвратят използването на военна сила срещу Украйна, но 
засега е рано да се говори за намаляване на напрежението. 
 
Мениджър 
 
√ Кирил Петков: Очаквам ДАНС да реши дали ще даде Сотир Цацаров на Прокуратурата 
Правилата трябва да се спазват. Те са за всички, независимо дали сме част от Консултативния съвет по Национална 
сигурност или не. Председателят на НС Никола Минчев съобщи на всички участници, веднага щом е разбрал, че е заразен 
с коронавирус. Това е отговорното поведение. Той седеше срещу мен и не е имал признаци, нямало е и нито едно 
изкашляне. Преди 6 седмици си направих и моята бустерна доза, ето едно доказателство, че може 6 часа да си на 
затворено с болен и ваксината да помогне. Това заяви в ефира на бТВ премиерът Кирил Петков. 
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На въпрос за отнетия достъп до класифицирана информация и оставката на Сотир Цацаров, той заяви, че от ДАНС са 
преценили, че той не е надежден. Голямо съвпадение на дати е, че от ДАНС са трябвали в петък сутринта да го уведомят 
за отнемането на допуска му, а той в четвъртък си подава оставката. Поздравявам службите за свършената работа, каза 
още министър председателят. 
Бях информиран за проверката от ДАНС на Сотир Цацаров, каза още Петков. 
Според Петков службите са си свършили работата, той е на мнение, че не става дума за натиск. "Всеки разбира, че преди 
имаше едни хора със статут на недосегаемост. Това свърши!", заяви още той и добави, че има проблем с една друга 
институция - прокуратурата, която явно не си върши работата. 
"Очаквам ДАНС да реши дали ще даде Сотир Цацаров на Прокуратурата", каза той. 
Един от първите закони за дискутиране в Пленарна зала ще е този за КПКНОПИ. Това ще е първата стъпка в посока за 
намаляване на корупцията, нашата цел е нулева корупция, категоричен е министър-председателят. 
"Не знам дали Иван Гешев се поглежда в огледалото и се чуди дали си върши добре работата, ако си отговаря - да, то аз 
бих бил много обезпокоен. Друг вариант е да има някаква зависимост, поради която да не може да си я подаде", каза 
Петков. Той е на мнение, че всеки българин може да прецени дали прокуратурата си върши работата, ако те чувстват, че 
има справедливост и прокуратурата си върши добре работата. "То тогава ние сме в грешка", смята Кирил Петков. 
Искаме нулева толерантност към дискриминацията в Македония, каза той. 
 
√ Засилват контрола за недеклариран труд, ще се проверяват и работещите от вкъщи 
Инспекцията по труда засилва през тази година контрола за недеклариран труд. Специално ще се проверяват 
работодатели, при които през миналата година са установени повече от веднъж да работят хора без трудови договори. 
Традиционни ще са проверките в заведенията и хотелите в зимните и летни курорти и в секторите "Строителство" и 
"Селско стопанство", каза за БНР изпълнителният директор на Главната инспекция по труда Елена Аврамова. Тя съобщи 
още, че специална кампания ще се проверят и работодателите, чиито служители работят от домовете си заради 
пандемията. От петък Елена Аврамова е на поста директор на Главната инспекция по труда. Тя коментира, че 
дистанционната работа в условията на пандемия е ново специфично обществено отношение. То налага от една страна 
работодателите да съдействат с информация за хоум офис служителите, а от друга - самите работници да осигурят достъп 
на инспекторите в домовете си. 
Затова по време на кампанията ще се използва новоразработеният от агенцията иновативен начин на инспектиране - 
чрез въпросници за самоконтрол. Те ще се разпратят до бизнеса: "Това е принципа на превенцията. Чрез него те ще 
могат да установят доколко прилагат трудовото законодателство. Ще имат време да приведат в съответствие съответният 
режим на работа, преди, естествено, да бъде извършен контрол, работодателите ще отстранят несъответствието без да 
търпят незабавна и на всяка цена санкция". Статистиката отчита лек ръст в последните месеци на жалбите и запитванията 
от дистанционно работещите: "Проблеми по отношение на обезпечаването на техниката в дома, дори и съответствието 
по отношение на риска от електрически ток. Затова и в закона са предвидени специални механизми да бъде допускан и 
самият работодател да установи съответствието на осветлението, на електрическата инсталация, на микроклимата. 
Повечето запитвания и сигнали са в тази насока", коментира новият директор на Инспекцията по труда. 
 
√ Нов изпълнителен директор начело на Инспекцията по труда  
Елена Аврамова, която е част от екипа на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, е новият изпълнителен 
директор на институцията. В петък тя беше представена пред ръководството в Централно управление на Агенцията лично 
от министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков и двамата заместник-министри Лазар Лазаров и Иван 
Кръстев. 
„Благодаря за гласуваното доверие. Имам решимост и воля да поема тази отговорност да работя за една модерна, 
успешна и ефективна Инспекция по труда. Ще синтезираме целия си практически опит, за да направим още по-
стойностна нашата благородна дейност в полза на хората и обществото“, обеща Аврамова. 
Министър Гьоков пожела успех на Елена Аврамова на отговорния пост. Той отбеляза, че с избора на ръководител от 
структурите на Инспекцията по труда е осигурената приемственост в ръководството, която гарантира ефективната 
дейност на Агенцията и постоянното повишаване на авторитета на една от най-старите институции в България със 115-
годишна история. 
 
√ Застрахователният пазар държи посока на устойчив растеж 
Застрахователният пазар запазва устойчивия си растеж, характерен за 2021 г., сочат последните данни на Комисията за 
финансов надзор (КФН), които са към края на октомври миналата година. Ръстът на премийният приход е 12% до 2.675 
млрд. лв., като изплатените обезщетения са нараснали с 8.4% на годишна база и достигат до 1.063 млрд. лева. 
Сравняването на тези резултати с предпандемичната 2019-а сочи, че премийният приход към октомври 2021 г. е 10 на сто 
по-голям спрямо същия период на 2019-а. 
Пазарът на общо застраховане за анализирания период регистрира ръст на премийния приход от 8% на годишна база и 
възлиза на 2.192 млрд. лв. Изплатени са обезщетения за 881 млн. лв., като изменението на годишна база е 5,8%. КФН не 
отчита особена динамика при автомобилните застраховки, които са най-популярни, в сравнение с предходните месеци. 
Ръстът на премийния приход при застраховка „Гражданска отговорност“ към края на октомври е 6.8% на годишна база, 
като абсолютната стойност на събраните премии е 967 млн. лв. Изплатените обезщетения са със 7.2% повече спрямо 
октомври 2020-а. Нарастването на премийния приход по „Каско“ е 8.9% до 591 млн. лв. 
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Анализаторите отчитат ръст от 16% на премийния приход от застраховка „Пожар и други опасности“ на годишна база, 
които достига до 82 млн. лв., като същевременно значително нарастват изплатените обезщетения от 36 на сто. Пазарните 
резултати на застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ показват слаб ръст от 3% спрямо същия период на 2020 г. и спад 
на размера на изплатените обезщетения от 32%. 
Премийният приход от застраховка „Пътуване в чужбина“ се изчислява на 57 млн. лв. и отбелязва ръст от рекордните 
174% на годишна база, който изпреварва дори 2019 г. За сравнение събраният премиен приход към октомври 2019 г. е 35 
млн. лв., а към октомври 2021 г. той достига 57 млн. лв. 
В животозастраховането продължава тенденцията за динамичен ръст, оформил се през 2021 г. Темпът е изпреварващ 
спрямо общото застраховане, което не е характерно за българския пазар. Към октомври 2021 г. премийният приход 
достига 483 млн., а ръстът на годишна база е 34%. Изплатените обезщетения нарастват с 23% и са в размер на 181 млн. 
лв. 
 
√ Икономист прогнозира опасност от нов скок на цените на тока през април 
Наложеният мораториум за цените на тока, парното и водата за битовите потребители може да доведе до редица 
проблеми след себе си. Това каза пред Нова икономистът Стоян Панчев. 
„Може да се създаде проблем с достъпа до електричество. Когато цената при производителите расте, а в края на 
веригата не се покачва, страдат тези по средата - електроразпределителните дружества, като започват да не могат да 
изпълняват функциите си”, обясни той. 
Според него не е изключено и ново покачване в цените на електроенергията след отмяна на мораториума от месец 
април. 
„Повишението на електроенергията е световен процес, зависещ от редица фактори. До голяма степен България не може 
да му влияе. Очакванията са след завишените цени през първото тримесечие, натискът върху потребителите да се 
намали през лятото. Това зависи и от поведението на централните банки, има заявки за поведение в посока на 
намаляване. Зависи и от достъпа до енергия в Европа, защото на места има редица проблеми”, коментира още 
икономистът. 
Стоян Панчев прогнозира, че инфлацията ще се окаже по-сериозният проблем през 2022 година от пандемията. 
 
√ „Булгаргаз“: Ако гръцката газова връзка не заработи в срок, рискуваме огромни санкции 
Очакваме газовата връзка Гърция-България да се въведена в експлоатация без повече забавяне, най-късно на 01.07.2022 
г., за да може да получава количествата газ по Договора в пълен обем, заявяват от „Булгаргаз“. 
В случай на поредно забавяне в изграждането на газопровода IGB, ще бъде необходимо спешно провеждане на 
преговори с решителна подкрепа на политическо ниво за ново удължаване на временните договорености за доставка на 
природен газ от Азербайджан, докато бъде завършена газовата връзка Гърция-България, допълват от дружеството. 
От там посочват, че временните договорености за доставка с азерската страна изтичат на в края на юни тази година и в 
случай, че газопроводът IGB не бъде въведен в експлоатация до тогава, отново ще възникне рискът азерската компания 
да активира наказателната клауза по Договора и да усвои предоставената от „Булгаргаз“ ЕАД и „Български енергиен 
холдинг“ ЕАД банкова гаранция в значителен размер. 
След като към началната дата на доставките от Азербайджан на 31.12.2020 г. газовата връзка Гърция-България не беше 
изградена, „Булгаргаз“ е бил поставен в положение не само да не може да получава газ съгласно Договора, но и да 
заплаща санкции по наказателна клауза. „Булгаргаз“ ЕАД нямаше друг избор освен да преговаря с азерската страна и да 
търси най-доброто възможно временно решение", припомнят от дружеството. 
Те допълват, че българските институции са успели да се договорят с азерския доставчик „Булгаргаз“ временно да 
получава газ на друг газопровод, през гръцката газопреносна мрежа на ДЕСФА до 30.09.2021 г. "След поредното отлагане 
на пускането в експлоатация на газопровода IGB, ние отново бяхме поставени в положение да преговаряме за съгласие 
от азерската страна за удължаване на временните договорености до 30.06.2022 г. 
"Сключените споразумения са изцяло в интерес на българската страна. С подписването им се изключва възможността 
азерската страна да активира наказателна клауза по Договора, отчитайки липсата на договорното трасе за доставка през 
газопровода IGB. В случай че такива временни споразумения не бяха подписани, „Булгаргаз“ ЕАД щеше да заплаща 
санкции в размер на десетки милиона долара месечно по наказателната клауза, равни на стойността за договорените 
количества, без да ги получава", напомнят от дружеството. 
Всяко отлагане на въвеждането в експлоатация на газопровода IGB поставя „Булгаргаз“ и България във все по-
неблагоприятна позиция в евентуални нови преговори за доставка на алтернативния газопровод с азерската компания.  
И до днес, „Булгаргаз“ ЕАД не е информирано от проектната компания, изграждаща IGB, кога точно ще бъде готова 
гръцката газова връзка, заявяват още от Булгаргаз. 
 
√ Летище София е обслужило 3,3 млн. пътници през 2021 г. 
През изминалата 2021 г. столичното летище е обслужило общо 3 364 151 пътници, което представлява ръст от 14,5 на сто 
спрямо 2020 г., но е с 52,7 на сто по-малко от предпандемичната 2019 г. COVID -19 нанесе сериозен удар върху 
авиационната индустрия и от числата е видно бавното възстановяване на сектора. Това съобщиха от пресцентъра на 
Летище София. 
Макар по данни на Европейската статистическа служба Eurostat България да е сред страните в ЕС с по-слаб спад на 
полетите в края на 2021 г., то числата за летище София показват, че възстановяването на пътниците е по-малко от 50 на 
сто в сравнение с 2019 г., когато столичното летище обслужи над 7 млн. пътници. 



11 

 

Пътникопотокът по международните редовни линии е нараснал с 12,9 на сто в сравнение с 2020 година, а пътувалите с 
вътрешни полети са се увеличили с 50 на сто. Ако, обаче, трябва да сравним данните с 2019 г. тук отново се наблюдава 
сериозен спад от 55,1 процента за международните пътници и 30,8 на сто за пътувалите по вътрешни линии, сочат 
анализите. 
Излетелите и кацнали самолети на летище София през изминалата година достигнаха 40 771, което е увеличение от 13,4 
на сто спрямо 2020 г., но, сравнено с 2019 г., отново имаме спад от 33,6 на сто на годишна база. 
Обемът на обработените товарни и пощенски пратки през 2021 г. е намалял с 8,3 на сто спрямо 2020 г. и възлиза на 21 
141 т. И тук също има спад спрямо предпандемичната 2019 г., когато обработените товарни и пощенски пратки са били 
23 987 т., а спадът е 11,9 на сто. 
Топ дестинациите, по които са летели най-много пътници през 2021 г. са: Лондон - 400 856, Варна - 175 192 и Франкфурт - 
142 999. 
Съответно страните, до които са пътували най-много от летище София са: Германия - 506 838, Великобритания - 467 275 и 
Италия - 322 482. 
През 2022 г. "СОФ Кънект", операторът на летище София, запазва нивата на летищните такси в подкрепа на 
авиоиндустрията и по този начин те остават най-ниските в Източна Европа и едни от най-ниските в Европа. Това ще 
осигури възможности и за откриване на нови дестинации, увеличаване на полетните честоти по вече съществуващи и 
привличане на нови авиокомпании, опериращи от летище София през 2022 г. 
 
√ България в Топ 20 на страните с най-влиятелни паспорти 
Българските паспорти са едни от най-влиятелните в света, според Henley Passport Index, базиран на данните на 
Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA). Индексът дава представа в колко държави може да влезе 
притежател на паспорт без виза. 
Според индекса българските граждани имат безвизов достъп до 173 страни, което ни нарежда на 17-то място в 
класацията, заедно с Хърватска. Начело в подреждането са Япония и Сингапур, чиито граждани могат да пътуват без визи 
до 192 страни. Второ място си поделят Германия и Южна Корея. Техните граждани пътуват без визи до 190 дестинации. 
Конкурентите за 3. място са Финландия, Италия, Люксембург и Испания. Гражданите на тези 4 страни пътуват безвизово 
до 189 страни по света. Четвъртата позиция в Топ 20 си оспорват пет държави - Австрия, Дания, Франция, Холандия и 
Швеция, чийто поданици имат безвизов достъп по 188 страни по света. 
Паспортите на САЩ и Обединеното кралство са силни, колкото и тези на Белгия, Нова Зеландия, Норвегия и Швейцария. 
Те дават достъп до 186 страни. В дъното на класацията - на 111-а позиция, се намира Афганистан, чиито граждани могат 
да посетят безвизово само до 26 държави, като преди нея са Ирак (28), Сирия (29), Пакистан (31) и Йемен (33). 
През 2006-а туристите са имали възможност да посетят средно 57 държави без визи, днес те могат да го направят в 173 
страни, но това прикрива задълбочаващото се разделение в международната мобилност на гражданите от развитите и 
изостаналите страни. То бе определено като „пътуващ апартейд” от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. 
Ето и как изглежда Топ 20 на страните с най-влиятелни паспорти 
1. Япония/ Сингапур - 192 
2. Германия/ Южна Корея - 190 
3. Финландия/ Италия/ Люксембург/ Испания- 189 
4. Австрия/ Дания/ Франция/ Холандия/ Швеция - 188 
5. Ирландия/ Португалия - 187 
6. Белгия/ Нова Зеландия/ Норвегия/ Швейцария/Обединено кралство/ САЩ - 186 
7. Австралия/ Канада/ Чехия/ Гърция/ Малта - 185 
8. Унгария/ Полша - 183 
9. Литва/ Словакия - 182 
10. Естония/ Латвия/ Словения - 181 
11. Исландия - 180 
12. Малайзия - 179 
13. Лихтенщайн - 178 
14. Кипър - 176 
15. Обединени арабски емирства - 175 
16. Чили/ Монако/ Румъния - 174 
17. България/ Хърватия - 173 
18. Хонконг - 171 
19. Аржентина - 170 
20. Бразилия/ Сан Марино – 169. 
 
√ Европейските борси са на червено в последната сесия за седмицата 
Европейските акции се понижиха в ранната търговия в петък, след като представители на Федералния резерв на САЩ 
отново сигнализираха, че централната банка ще започне да вдига лихвите си през месец март в опит да охлади 
инфлацията, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 2,87 пункта, или 0,59%, до 483,18 пункта. Бенчмаркът бе на път да 
запише най-лошото си седмично представяне от ноември миналата година насам. Немският показател DAX се понижи с 
96,32 пункта, или 0,06%, до 15 935,27 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира спад от 6,22 
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пункта, или 0,08%, до 7 557,63 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 46 пункта от стойността си, или 0,64%, 
достигайки до 7 155,14 пункта. 
Членът на управителния съвет на Фед, Лейл Брейнард, която е номинирана за заместник-председател на централната 
банка, стана поредният високопоставен централен банкер, дал знак, че първото повишение на лихвените проценти ще 
стане през март. Други представители на централната банка също говориха за увеличение на лихвите, след като 
инфлацията в САЩ достигна 7% на годишна база през декември. 
„Очевидно влиянието на затягането на паричната политика се усеща и на пазарите тук“, коментира Гийом Пайя, 
портфейл мениджър в Aviva Investors. 
„Защо да купувам скъпи акции на растежа с ниска възвращаемост, когато централната банка започва да затяга паричната 
политика?“„ пита той. 
Пайя, който очаква поне четири повишения на лихвите на Фед тази година, каза, че е почти сигурно, че цикълът на 
увеличение ще започне през март. 
„Това, което има значение през следващите дни, ще бъде повече за печалбите“, добави той. 
Междувременно Националната статистическа служба на Великобритания съобщи, че брутният вътрешен продукт на 
страната е нараснал с 0,9% през ноември спрямо октомври, когато е бил отчетен ръст от 0,2%. Така икономиката на 
страната надминава равнището, на което се намираше преди въвеждането на първия локдаун заради COVID-19. 
Британската икономика вече е с 0,7% над нивото от февруари 2020 година. 
Акциите на EDF поевтиняха с 15,69%, след като правителството на Франция й нареди да продава повече от евтината си 
ядрена енергия на по-малки конкуренти, за да ограничи покачването на цените на електроенергията. Впоследствие 
компанията отмени насоките си за печалба за годината. 
Цената на книжата на германският софтуерен гигант SAP се повиши с 0,27%, след като компанията отчете 28-процентов 
скок на приходите през четвъртото тримесечие. в подразделението си за облачни услуги. 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса се понижиха в четвъртък, след като възстановяването на 
технологичния сектор отшумя, което доведе до изтриване на по-ранните печалби, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 176,7 пункта, или 0,49%, до 36 113,62 пункта, след като по-рано 
напредна с над 200 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 67,32 пункта, или 1,42%, до 4 
659,03 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 381,58 пункта от стойността си, или 2,51%, 
достигайки ниво от 14 806,81 пункта. 
Сред най-големите губещи бяха компаниите от технологичния сектор, които повлякоха надолу Nasdaq. Акциите на 
Amazon и Microsoft поевтиняха съответно с 2,42% и 4,23%, а тези на Snap и Tesla – с 10,18% и 6,75%. Цената на книжата на 
Virgin Galactic се срина с 18,92%, след като космическата компания съобщи, че ще емитира дълг. 
 Този спад при технологичните акции сложи край на тридневното рали на Nasdaq. Технологичният сектор е под голяма 
волатилност от началото на годината, след като Федералният резерв на САЩ сигнализира, че ще предприеме агресивни 
мерки срещу нарастващата инфлация, включително повишаване на лихвените проценти и намаляване на активите в 
баланса си. 
„Когато Фед не на твоя страна, продаваш при всяко рали“, коментира Питър Буквар от Bleakley Advisory Group. 
Акциите на Delta Airlines поскъпнаха с 2,12%, след като компанията потвърди насоките си за цялата година, въпреки че 
отбеляза спад на приходите за последното тримесечие. 
Цената на книжата на Boeing се повиши с 3%, след като Блъмбърг съобщи, че моделът 737 Max може още този месец да 
бъде върнат в експлоатация в Китай. 
Движенията в четвъртък дойдоха след поредните данни за висока инфлация в САЩ, които обаче не бяха толкова лоши, 
колкото се страхуваха икономистите. Производствените цени в страната нараснаха с 0,2% на месечна база през 
декември, докато прогнозите на икономистите, анкетирани то Dow Jones бяха за повишение с 0,4%. На годишна база 
обаче ръстът е 9,7%, което е най-високото ниво от 2010 г. 
В същото време Министерството на труда съобщи, че 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. Този резултат обаче 
отговори на очакванията на анализаторите. 
По-късно днес големите банки ще дадат начало на сезона на отчетите за четвъртото тримесечие. Анализаторите очакват 
ръст на печалбите от 22,4% в сравнение със същия период на предходната година, сочат данни на Refinitiv. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в петък, след като 
ралито на Уолстрийт изгуби инерция и серията на Naasdaq от три сесии на ръст бе прекратена, пише Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 364,85 пункта, или 1,28%, до 28 124,28 пункта, 
следвайки загуби в технологичния сектор. Цените на книжата на Softbank и Sony се понижиха съответно 1,24% и 1,94%. 
На пазара се отразиха и данните, че износът на Китай е нараснал с 20,9% на годишна база през декември, надминавайки 
прогнозите на анализаторите анкетирани от Ройтерс. Вносът обаче се е увеличил с 19,5% на годишна база, което е под 
прогнозата за ръст от 26,3%. 
За цялата 2021 г. общият износ на страната е нараснал с 29,9% в сравнение с увеличение от 3,6% през 2020 г. Вносът е 
скочил с 30,1% през 2021 г., след като предходната година бе отбелязан спад от 1,1%. 
На този фон в  континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 34 пункта, или 0,96%, до 3 521,26 пункта, 
докато по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 0,48 пункта, или 0,02%, до 2 435,40 пункта. Хонконгският 
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показател Hang Seng регистрира спад от 46,45 пункта, или 0,19%, до 24 383,32 пункта. Листнатите в Хонконг акции на 
Alibaba и JD.com поевтиняха с 2,19% и 2,11% 
Южнокорейският бенчмарк Kospi изтри 40,17 пункта от стойността си, или 1,36%, достигайки ниво от 2 921,92 пункта, 
след като централната банка на страната повиши основната си лихва с 25 базисни пункта до 1,25%. Това е най-високото 
ниво на ставката от март 2020 г. насам. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 80,5 пункта, или 1,08%, до 7 393,9 пункта.  
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 0,26 пункта, или 0,04%, до 648,45 пункта. BGBX40 се повиши с 0,09 пункта, или 0,06%, до 145,16 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,84 пункта, или 0,26%, до 696,19 пункта.  BGREIT записа ръст от 0,57 пункта, или 0,35%, до 
165,30  пункта. 
 
√ Еврото се задържа над прага от 1,14 долара 
Курсът на еврото се задържа над прага от 1,14 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1415 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1447 долара. 
 
√ ЕС започна учения по киберсигурност  
Евросъюзът е започнал учения по киберсигурност със симулирана атака срещу фиктивна финландска енергийна 
компания, съобщава Bloomberg. 
Ученията са стартирали в петък, ще продължат шест седмици и ще приключат по време на срещата на външните 
министри на ЕС в края на февруари. Целта е да се направи стрес тест на устойчивостта на европейските системи за 
киберсигурност, да се засили готовността и сътрудничеството между държавите-членки и да се повиши ефективността на 
съвместната реакция. 
В деня, в който са започнали ученията, Украйна стана жертва на мащабна кибератака, която удари около 70 
правителствени и институционални сайта, отбелязва агенцията. Тя е била извършена сутринта на 14 януари. На главните 
страници на сайтовете се появи съобщение на руски, полски и украински, че всички лични данни на всеки, който е 
посетил този сайт, са „качени в публичната мрежа“, а данните на устройството му „ са унищожени, възстановяването им е 
невъзможно“. 
Съединените щати предложиха на Украйна помощ за разследване и възстановяване от кибератаки. Анализаторът на 
американската компания за киберсигурност Mandiant, Джон Хълтквист, изразяват опасения, че страната може да очаква 
много по-големи атаки, които ще засегнат важни национални инфраструктури и ще оставят украинците без топлина, 
светлина и пари. 
Ръководителят на Съвета за сигурност на Украйна Алексей Данилов заяви, че има голяма вероятност Русия да стои зад 
атаките срещу сайтовете на украинското правителство. 
 
√ "В цяла Европа е така..." - какви мерки въвеждат правителствата срещу поскъпването на тока и газа 
Цените на тока и газа се повишиха в цяла Европа през изминалата година. Според анализатори вдигането на 
ограниченията заради КОВИД-19 доведе до огромно търсене на природен газ на фона на ограничените доставки. 
Синьото гориво е важно за производството на електроенергия на континента и това води и до поскъпване на тока. 
Цените на природния газ достигнаха до рекордни стойности през последните месеци под влиянието на редица фактори. 
Абсолютен ценови максимум на международния хъб TTF в Нидерландия беше отбелязан на 21 декември 2021 г. - 
179,887 евро за мегаватчас. Освен това цените на въглеродните емисии достигнаха рекордни нива - към 14 януари те са 
82,40 евро за тон, след като напоследък се движеха около 80 евро за тон. Това тласка нагоре и цената на 
електроенергията, произвеждана от въглищни централи. 
Рекордното поскъпване на енергоносителите изглежда скоро няма да се успокои и единственото противодействие засега 
изглежда са социалните мерки, предприемани от правителствата за известно омекотяване на ценовия шок. 
Компенсации за бизнеса /от които бизнесът обаче не е доволен/ заради силната волатилност на цената на промишления 
ток и мораториум върху цените на тока - засега с това се изчерпват реално предприетите към момента действия на 
държавно ниво у нас в това отношение. 
На какви подходи залагат правителствата в други европейски държави? 
Във Великобритания домакинствата са защитени, тъй като цените на електроенергията са фиксирани. Енергийният 
регулатор изчислява ценовия таван по специална формула, в която са включени компоненти като стойността на 
природния газ, разходите за енергийната мрежа, както и субсидиите, които отпуска британското правителство за 
възобновяемите енергийни източници. Равнището на ограничението се актуализира два пъти годишно. В Испания 
тарифите на тока не са фиксирани, но са гъвкави. В повечето европейски страни битовите потребители си купуват ток от 
свободния пазар, в България засега само небитовите потребители пазаруват електроенергия от Българската независима 
енергийна борса (БНЕБ). 
Енергийните борси в Европа се обединяват все повече в рамките на единния европейски пазар на електроенергия. Това 
изравнява донякъде цените на тока на борсите, най-вече в съседни региони. Средната месечна цена за базов товар 
електрическа енергия на БНЕБ през декември се движеше около 220 евро за мегаватчас - стойност, съпоставима с тази на 
регионалните борси - OPCOM (Румъния), HenEx (Гърция) и HUPX (Унгария), посочиха от борсата. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-15/eu-targets-fictitious-finnish-power-company-in-cyberattack-test
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Полското правителство планира нов закон, за да ограничи влиянието на покачващите се цени на природния газ върху 
обществени институции като болници, съобщи на 11 януари вицепремиерът Яцек Сашин, цитиран от Ройтерс. Това е част 
от пакет от мерки за борба с инфлацията. Новият закон предвижда и тарифен механизъм, който да се прилага за 
домакинствата. "Този механизъм означава, че увеличаването на сметките за газ за домакинствата остава много голямо. 
Растеж от средно 54 процента за тези клиенти обаче е съвсем разумен спрямо няколкостотин процента, стигащи дори до 
800, за други юридически лица", коментира вицепремиерът. Полша вече обяви, че намалява данъците върху 
електроенергията, бензина и основни хранителни продукти, както и отпускане на финансова помощ за домакинствата. 
Вторият пакет от мерки в централноевропейската страна, специално насочен към смекчаване на последиците от 
високите цени, включва по-нисък ДДС върху газ, петрол и храни в опит да се овладее галопиращата инфлация. Той бе 
обявен също във вторник от премиера Матеуш Моравецки. Програмата има за цел да остави колкото се може повече 
пари в джобовете на поляците, посочи на пресконференция Моравецки, цитиран от Ройтерс. Мерките предвиждат 
нулева ставка на ДДС върху газа и основните храни, както и значително намаляване на ДДС за горивата, парното и 
електричеството. Според премиера мерките ще струват на бюджета 15-20 милиарда злоти (3,74-4,99 милиарда долара). 
От вчера полската държавна компания ПГНиГ (PGNiG) намали с 25 процента, в сила до края на февруари, цената на газа 
за малките бизнес клиенти като пекарни, фризьорски салони и други. 
Шведският финансов министър Микаел Дамберг съобщи по-рано тази седмица, че правителството ще отпусне 
компенсации на домакинствата, които са най-силно засегнати от повишаването на цените на електричеството. За целта 
кабинетът е заделил 6 милиарда крони (664 милиона долара). Домакинствата, потребяващи над 2000 киловатчаса 
електроенергия месечно, ще могат да получат компенсация от около 2000 крони (220 долара) на месец за периода 
декември-февруари. Мярката може да обхване около 1,8 милиона домакинства, посочи правителството. 
И в Швеция електричеството поскъпна през последните месеци, особено в южната част, макар и с по-слаб темп, 
отколкото в други райони на Европа. Страната произвежда ток от ВЕЦ-ове, ядрени реактори и вятърни централи и не 
разчита на внос на природен газ. Цените обаче се формират на международните пазари, което засяга и местните 
потребители. Според данни на регулатора на шведския енергиен пазар разходите за ток за среден апартамент в южната 
половина на страната, където живее по-голямата част от населението, са скочили с 266 процента на годишна основа през 
декември. Разходите за средна къща, отоплявана с електроенергия, са нараснали още повече - с 361 процента, за същия 
период. 
Междувременно властите в Норвегия обявиха, че не подкрепят предложението на опозицията за таван на цените на 
тока за битовите потребители. Кабинетът там въведе схема за субсидиране на част от сметките на домакинствата. 
Миналия месец бе обявен план за подпомагане на потребяващите до 5000 киловатчаса месечно, което ще струва на 
хазната около 2 милиарда крони (567 милиона долара). 
Белгийското правителство предлага ДДС за тока и газа да бъде намален от 21 на 6 процента, съобщиха вчера местни 
медии. Очаква се това предложение скоро да бъде разгледано от Федералния парламент. Изчислено е, че подобна 
мярка би струвала на бюджета 770 милиона евро годишно. От миналата есен в страната бяха предприети мерки за 
защита на най-уязвимите граждани от високите цени на енергоносителите. Помощ получиха около един милион 
домакинства, които плащат по понижени цени и получават по 80 евро на месец обезщетение за покриване на сметките. 
Белгия прилага различен ДДС за отделните стоки и услуги, като 21 на сто е най-високият размер на данъка. Засега 
енергоносителите се облагат с най-високата данъчна ставка, но властите са в готовност да ограничат размера на 
акцизите, за да подкрепят допълнително домакинствата. 
Франция възнамерява да ограничи тази година увеличаването на цената на електроенергията на 4 процента в опит тя да 
остане достъпна за потребителите, съобщи на 13 януари министърът на икономиката Брюно Льо Мер, цитиран от ДПА. 
Държавата значително намали важен данък върху електроенергията, което води до загуба на приходи от 8 милиона евро 
за хазната, каза Льо Мер за в. "Паризиен". В допълнение към това, правителството нареди на държавната компания Е Де 
Еф (EDF) да продава повече от своята евтина ядрена енергия на по-малки конкуренти в друг ход за овладяване растежа 
на цените. Планът е бил одобрен от Европейската комисия. В изявление компанията доставчик на електроенергия 
посочи, че тази стъпка ще й струва до 8,4 милиарда евро. 
 
√ Германската икономика се е върнала към растеж. Опасността от рецесия обаче остава  
Германската икономика се е повишила с 2,7% през 2021 г., връщайки се към растеж след спада от предходната година, 
сочат предварителни данни на Федералната статистическа служба Destatis, цитирани от Си Ен Би Си. 
През 2020 г. най-голямата европейска икономика се сви с 4,6% на фона на въвеждането на първия национален локдаун и 
строгите ограничителни мерки срещу разпространението на короанвируса. 
„Въпреки продължаващата пандемична ситуация, затрудненията с веригите на доставки и недостигът на материали, 
германската икономика е успяла да се възстанови от резкия спад от миналата година, макар че тя все още не е 
достигнала равнището си от преди кризата“, коментира ръководителят на Destatis Георг Тил. 
От статистическата служба поясняват, че германският растеж през 2021 г. продължава да е на 2% под ниво от 2019 г., 
което означава, че икономиката не се е върнала на предпандемичното си равнище. 
През втората половина на 2021 г. се появиха знаци, че германската икономика може да бъде ударена тежко от 
проблемите с веригите на доставки, като през ноември водещите институти за икономически анализи в страната 
прогнозираха ръст на брутния вътрешен продукт за годината от 2,4%. 
Перспективите за бъдещето икономическо представяне остават неясни заради пандемията. 
В понеделник институтът „Роберт Кох" предупреди, че броят на заразените с COVID-19 в страната продължава да расте с 
голяма скорост, като последните данни бяха за 80 хил. нови инфекции за денонощие. 
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„Целогодишните данни маскират свиването на брутния вътрешен продукт през последното тримесечие на 2021 г., които 
подчертават високият риск от това икономиката да изпадне в рецесия в началото на настоящата година“, каза Карстен 
Бжески от ING Bank. 
Икономистите от Pantheon Macroeconomics също отбеляза, че данните потвърждават рязко забавяне на  растежа на БВП 
през последното тримесечие на 2021 г. 
В бъдеще те очакват растежът да бъде незначителен в началото на 2022 г., последван от възстановяване през второто 
тримесечие на 2022 г. 
 
√ Франция намалява глобата за компании, които нарушават разпоредбите за дистанционна работа  
Франция намалява глобата до 500 евро на служител, вместо обявените по-рано 1000 евро, за компаниите, които не 
спазват наредбата за дистанционна работа. Това съобщи министърката на труда Елизабет Борн, предаде Франс прес. 
Преди това френският парламент отхвърли промяната, увеличаваща санкциите за предприятия нарушители. 
Според Борн компаниите не оказват достатъчно съдействие в борбата срещу разпространението на коронавируса. По 
данни от допитване на "Харис интерактив" (Harris Interactive) през седмицата от 3 до 9 януари дистанционно са работили 
едва 60 процента от служителите, които имат възможност да го правят от вкъщи, спрямо 80 процента през пролетта на 
миналата година. 
Сега предвидената от Париж глоба става 500 евро на служител, но се запазва таванът до 50 000 евро за компаниите, 
които не спазват правилата за дистанционната работа. 
 
√ Исторически рекорд по новосъздадени компании във Франция 
Близо един милион нови компании са били създадени във Франция през 2021 г., което е исторически рекорд, съобщи 
Националният статистически институт (Insee), цитиран от Франс прес. 
Точният брой на учредените през 2021 г. компании е 995 868 или със 17,4 процента повече в сравнение с предходната 
година. Това се обяснява с особено слабото създаване на компании по време на първия локдаун през 2020 г., която 
обаче също е била рекордна. 
Броят на микропредприятията, създадени от самонаети, се е увеличил със 17 процента. Създадените от компании нови 
предприятия са с 24,3 на сто повече, докато класическите еднолични компании са се увеличили само с 1,7 на сто, 
уточнява статистическият институт. 
Най-голямото увеличение на новите компании е в сектора на домакинските услуги (+30 процента), финанси и 
застраховане (+30,6 процента), информация и комуникации (+25,4 на сто) и транспорт и складова дейност (+24,9 на сто). 
Последната категория включва и доставките по домовете, които се радваха на истински бум по време на тежките 
локдауни и здравната криза. 
През декември създаването на нови компании е нараснало с 0,8 процента след спада с 3,6 на сто през ноември. 
Миналия месец регистрациите на микропредприятия, които представляват 64,4 процента от всички компании, са се 
увеличили с 2,7 на сто. Класическите еднолични фирми са с 2,4 процента повече. 
Силно увеличение през декември е отчетено при създаването на компании в сектора на услугите за корпоративни 
клиенти (+5,3 на сто) и в строителството (+5,6 процента), уточнява статистическият институт. 
 
√ Австрийското правителство представи законопроекта за задължителна ваксинация 
Австрийското правителство представи вчера на пресконференция, предавана по телевизията, законопроекта за 
задължителна ваксинация срещу КОВИД, който ще влезе в сила от 1 февруари, съобщи БТА. 
Федералният канцлер Карл Нехамер обоснова решението на правителството с необходимостта от решителни действия за 
преодоляване на пандемията, с подкрепата за мярката от преобладаващата част от населението и желанието да се 
осигури отново свободата на движение и действие на хората, защитени от ваксините. Задължителното ваксиниране се 
въвежда, за да бъде защитено здравето на цялото общество, добави Нехамер. 
След встъпителната фаза с начало 1 февруари, през която на населението ще бъде дадена възможност да се ваксинира, 
от 15 март март ще започнат проверките и за неваксинираните се предвиждат наказания - високи глоби. Във втората фаза 
неваксинираните ще получат напомнящо писмо, че е необходимо да си поставят ваксина. Третата фаза включва писмо с 
определен час за ваксиниране и ако той не бъде спазен, ще се налагат предвидените от закона глоби. Нехамер изрази 
надежда, че е възможно изобщо да не се стигне до третата фаза, ако все още неваксинираните се защитят от пандемията 
с ваксина, като по този начин защитят и цялото общество. 
Министърът на здравеопазването Волфганг Мюкщайн обърна внимание на защитното действие на ваксината и 
убеждението, че е необходимо да се прояви солидарност в името на общото бъдеще. По думите на експерти Омикрон не 
е последният вариант, очаква се появата на нови варианти, но ваксината е сигурен щит срещу тежките форми на 
заболяването. Сега е необходимо да се поставят основите за една по-безгрижна есен на 2022 г., подчерта Нехамер. 
Ваксинирането срещу Ковид е задължителна за всички лица над 18 годишна възраст. Изключение прави за бременните, 
хората с противопоказани заболявания и преболедувалите в периода до 180 дни след прекарване на КОВИД-19. Във 
втората фаза ще се правят контроли от полицейски служители. На неваксинираните ще се налагат глоби до 600 евро. В 
третата фаза контролът ще се осъществява и чрез електронен ваксинационен регистър. 
Задължителното ваксиниране е "ултима рацио" - последното средство, централната мярка в борбата с пандемията, 
подчерта министърката по въпросите на конституцията Каролине Ендщадлер. Тя подчерта, че проектозаконът е 
балансиран, направени са множество поправки от страна на експертите. Министърката изтъкна, че задължителната 
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ваксинация не нарушава основните човешки права, тя е ефективно средство за опазване на обществото, предпазва от 
тежките форми на заболяването. 
Законът предвижда максимум четири глоби на неваксинираните лица годишно - по една на тримесечие. Ако глобеното 
лице подаде жалба в съда, глобата може да бъде увеличена до 3600 евро. Не са предвидени наказания с лишаване от 
свобода. Някои разпоредби на закона могат да бъдат отменени, ако налице са съответни предпоставки, например ако 
следващият вариант е по-лек от Омикрон, ако пандемията отзвучи или ако мненията на експертите са, че законът вече е 
загубил значение. 
Още в понеделник законопроектът ще бъде разгледан от парламентарната комисия по здравеопазване, а в четвъртък се 
предвижда да бъде внесен за гласуване в парламента. За приемане на закона е достатъчно обикновено мнозинство, за 
което с необходимите гласове разполагат управляващите Австрийска народна партия и Партията на зелените както в 
Националния съвет - долната камара, така и във Федералния съвет - горната камара на парламента. 
Усилията на правителството са да получат още по-широка подкрепа, като привлече на своя страна Австрийската 
социалдемократическа партия и партията НЕОС. Австрийската партия на свободата се обяви срещу проектозакона за 
задължителна имунизация. 
 
√ Предизборната кампания в Португалия започна в условията на ограничения заради пандемията 
В Португалия вчера официално започна кампанията за парламентарните избори, които са на 30 януари. Тя ще продължи 
две седмици и ще премине без традиционните големи предизборни митинги заради пандемията от коронавируса, 
предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 
До вота се стигна, след като през ноември парламентът отхвърли проектобюджета за 2022 г. на правителството на 
малцинството на Социалистическата партия и президентът Марселу Ребелу де Соуза свика предсрочни избори. 
Бюджетът е особено важен в този момент, защото ще определи как ще се харчат милиардите евро от европейския план 
за възстановяване от пандемията. 
Гласоподавателите ще избират 230 депутати в Събранието на републиката, португалския парламент. После депутатите 
ще гласуват кой да състави правителство. 
Левоцентристката Социалистическа партия управлява Португалия от 2015 г., като премиер е Антониу Коща. Последните 
социологически проучвания са единодушни, че социалистите ще съберат най-много гласове. Според допитване на 
агенция Aximage за два големи вестника и телевизия за социалистите биха гласували 38,1 процента, а за основните им 
съперници - социалдемократите - 28, 15 на сто. Докато подкрепата за социалистите расте, на социалдемократите - спада, 
предаде Ройтерс. 
Възможно е обаче социалистите отново да не успеят да получат мнозинство, което още веднъж ще ги принуди да търсят 
подкрепа от съюзниците си вляво от центъра, Левия блок и Португалската комунистическа партия, за да прокарват 
законите си в парламента. 
Благодарение на гласовете на тези две политически сили социалистите успяваха да управляват и да оставят в опозиция 
десноцентристката Социалдемократическа партия. 
На изборите може да се стигне до засилване на влиянието на по-малки партии като популистката "Стига!" (Chega), която 
на изборите през 2019 г. получи едно място в парламента, но този път може да си осигури много повече - според 
цитираното проучване 9 на сто от гласовете. 
Около 89 процента от 10,3-милионното население на Португалия е напълно ваксинирано срещу Ковид-19, а над 3,5 млн. 
души са с бустерна доза, но през последните седмици броят на новозаразените на денонощие достигна до рекордните 
около 40 000 души. Вчера те бяха 38 136 по данни на здравното министерство. 
Въпреки това броят на хоспитализираните остава по-нисък от този при предишните вълни. През последните седмици 
Португалия отчита средно по около 20 смъртни случая на ден. 
 
√ Светкавично членство за две държави обещава НАТО  
Финландия и Швеция ще могат да се присъединят към НАТО ден след подаване на заявление за членство. Това съобщи 
пред финландската телевизионна компания Yle бившият генерален секретар на организацията Андерс Фог Расмусен. 
„Ако Финландия и Швеция кандидатстват за присъединяване, ние можем да вземем решение незабавно“, каза 
политикът. 
Расмусен отбеляза, че по време на преговорите с представители на НАТО относно гаранциите за сигурност Русия е 
поискала „да се наложи вето върху разширяването“ на блока. 
„Вратите на НАТО ще останат отворени и ние не искаме Владимир Путин да се изявява като портиер ... Мисля, че руска 
атака [б.р. - срещу Украйна] ще предизвика дискусия във Финландия и Швеция за присъединяване към НАТО ”, подчерта 
той. 
В същото време Расмусен е сигурен, че Руската федерация "няма да нападне" Украйна. 
Финландският външен министър Пека Хаависто обаче заяви по-рано, че страната в момента не планира да се 
присъединява към организацията. Той направи този коментар в отговор на думи на генералния секретар на НАТО Йенс 
Столтенберг, че има възможност за приемане по бърза писта на двете държави в алианса. 
 
√ Големите американски банки надхвърлиха прогнозите на Уолстрийт за печалба  
Чувствително по-добри от очакваното печалби за последното тримесечие на 2021 г. обявиха в петък едни от най-
големите американски банки Wells Fargo, JP Morgan и Citigroup, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес. 
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Печалбата на Wells Fargo се е увеличила до 5,8 млрд. долара срещу 3,09 млрд. за същия период на миналата година. За 
по-високия резултат е допринесла и продажбата на подразделенията за управление на активи за 943 млн. долара. 
Wells Fargo обяви 5-процентен ръст на заемите през втората половина на 2021 г., както и спад на разходите извън 
лихвите с 11% до 13,2 млрд. долара. Главният изпълнителен директор на банката Чарли Шарф постави свиването на 
разходите с по около 10 млрд. долара годишно в основата на плановете си за преструктуриране на банката. 
Четвъртата по големина американска банка през 2016 г. беше поставена под специално наблюдение от регулаторите 
след избухването на скандал около търговските й практики, който доведе до милиарди долари глоби и обезщетения. 
През 2018 г. Управлението за федерален резерв й наложи и таван на активите от 1,95 трлн. долара. 
JP Morgan обяви спад на приходите от 14%, но печалбата надмина прогнозите на анализаторите благодарение на 
инвестиционното банкиране. Най-голямата американска банка обяви скок с 28 процента на приходите от инвестиционно 
банкиране, както и спад с 13% на общите й приходи. Печалбите на банката за четвъртото тримесечие са 10,4 млрд.. 
Приходите остават на ниво от 30,3 млрд. долара. 
Citigroup обяви спад на печалбите за четвъртото тримесечие от 26%, но подобно на JP Morgan надхвърли очакванията на 
анализаторите благодарение на инвестиционното си банкиране. Печалбата на банката спадна до 3,2 млрд. долара срещу 
4,3 млрд. година по-рано. 
 
√ Рекордните 675 млрд. долара инвестирани в стартъпи през 2021 г.  
Инвеститорите на рисков капитал са вложили повече от 675 млрд. долара в стартиращи компании по света през 2021 г., 
което е почти два пъти повече от предходния рекорд, постигант през 2020 г., сочат данни на фирмата за анализ на рисков 
капитал Dealroom и британската PR агенция London & Partners, цитирани от Си Ен Би Си. 
Въпреки множеството затруднения, предизвикани от пандемията, броят на т. нар еднорози – стартъпи с пазарна оценка 
от над 1 млрд.. долара, продължава да расте. През миналата година цели 133 стартиращи компании в района на Сан 
Франциско са преминали този праг. Това аса постигнали още 69 предприятия в Ню Йорк, 21 в района на Бостън, 20 в 
Лондон, 16 в Бенгалуру и 15 в Берлин. 
Този ръст на еднорозите върви ръка за ръка с мащабни кръгове на финансиране от по над 100 млн. долара. 
Броят на рундовете за набиране на финансиране е нараснал 3,4 пъти само в Лондон, където миналата година са 
регистрирани 64 кръга на финансиране от над 100 млн. долара. Така финтех компанията Revolut привлече 800 млн. 
долара, а нейният конкурент Monzо - 600 млн. долара от два кръга на финансиране. 
Стартъпите в британската столица са набрали общо 25,5 млрд. долара от инвеститорите на рисков капитал през миналата 
година в сравнение с 12,2 млрд. долара през 2020 г. Лондон вече е дом на 75 еднорога, след като в клуба попаднаха и 
компанията за мобилно банкиране Starling Bank и застрахователно-технологичния стартъп Marshmallow. 
Европа срещу САЩ и Китай 
Лондон, и останалата част на Европа, обаче не успяват да генерират технологични фирми, чиито размер да бъде 
съпоставим с този на Alphabet, Apple, Amazon, Meta или Microsoft в САЩ, или Alibaba и Tencent в Китай, сочат 
съпоставките на оповестените данни. 
Най-голямата технологична фирма в Европа по пазарна капитализация е нидерландската ASML, която е лидер в пазар на 
фотолитографски машини, използвани за производството на полупроводници. Тя има пазарна оценка от 300 млн. 
долара. В същото време няколко американски компании вече преминаха прага от 1 трлн. долара пазарна капитализация, 
а в началото на годината Apple стана първата компания с пазарна оценка от 3 трлн. долара. Нещо повече, американските 
и азиатските технологични компании придобиха много от най-обещаващите европейски фирми, включително 
лабораторията за изкуствен интелект DeepMind и дизайнера на чипове Arm. 
Миналата година инвеститорите в рисков капитал са вложили 328,8 млрд. долара в американски стартъпи, 61,8 млрд. 
долара в китайски стартиращи компании и 39,8 млрд. долара в британски. Инвестициите във Великобритания и Европа 
обаче нарастват с по-бързо темпо в сравнение с тези в САЩ и Китай. 
Няколко от най-известните стартиращи компании в Лондон, включително фирмата за доставка на храна Deliveroo и 
стартиращата компания за киберсигурност Darktrace, станаха публични на Лондонската фондова борса през 2021 г. 
Борсовите им дебюти обаче бяха посрещнати със смесени чувства от инвеститорите. В същото време много от големите 
европейски стартъпи, включително Spotify, предпочитат да листват акциите си в Ню Йорк. 
Основателят на приложението за бърза доставка на хранителни стоки Getir Назим Салур заяви пред Си Ен Би Си през 
декември, че Европа не се отнася толкова добре към технологичните компании, колкото САЩ. 
„В Европа има твърде голям скептицизъм“, коментира Салур, като добави, че той идва както от инвеститорите, така и от 
политиците. Неговата компания, която наскоро бе оценена на 7,5 млрд. долара, най-вероятно ще дебютира на борсата в 
САЩ„ ако реши да стане публична. 
 
√ Нов закон: Всички печатни медии в Украйна да излизат на официалния държавен език 
Закон, задължаващ украинските национални печатни медии да излизат на официалния държавен език, влезе в сила от 
вчера като опит да се изтласка на заден план употребата на руския, предаде ДПА, цитирана от БТА. 
Според закона всички национални вестници и списания трябва да бъдат издавани на украински. Публикациите на руски 
не са забранени, но съгласно нормативния акт ще трябва да бъде издавана и същата като обем и тираж паралелна 
версия на украински. За издателите обаче двойната версия е нерентабилен вариант. 
Последното национално рускоезично издание "Вести" премина на украински на 10 януари. 
Преминаването на изданията на украински е следствие от спорен закон за езика от 2019 г., прокаран малко след като 
бившият президент Петро Порошенко загуби властта на изборите. 
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Порошенко подписа закона точно преди сегашният държавен глава Володимир Зеленски да встъпи в длъжност, и 
оттогава тече преходен период за прилагането му. Целта на закона е да се ограничи влиянието на руския в обществения 
живот, отбелязва ДПА. 
От средата на май новинарските сайтове, регистрирани в Украйна, трябва да предлагат поне аналогична версия на 
статиите си на украински и тя да се отваря първа на потребителите. 
От юли 2024 г. изискването за украинския език ще започне да важи и за регионалните медии. В радиото и телевизията 
така или иначе от години има строги квоти за украински език. 
Пазарът на печатните медии в Украйна отдавна се свива. Авторитетни седмичници и всекидневници като "Дзеркало 
тижня" ("Огледало на седмицата") и "Сегодня" ("Днес") спряха напълно хартиените си издания и сега са само онлайн. 
Политиката на Киев в областта на езика е критикувана в съседна Русия. 
Комисията по въпросите на Общността на независимите държави (ОНД), евразийската интеграция и връзките със 
сънародниците на руската Държавна дума заяви, че законите в Украйна срещу руския език няма да сработят и 
представляват ограничаване на права, предаде ТАСС. Комисията определи закона като русофобски и отбеляза, че новите 
мерки са въведени по примера на балтийските държави. 
 
√ Разкриха колко спечели "Газпром" от бурното поскъпване на синьото гориво 
Приходите на Газпром от износ на газ за януари-ноември миналата година са се изстреляли повече от два пъти в 
сравнение със същия период на 2020 г. и възлизат на 47,02 милиарда долара. Сумата е разкрита в материалите на 
Федералната митническа служба (FCS) на Русия, съобщават руски медии 
Физическият обем на износа на газ за този период нараства с 2,5% (до 186,8 млрд. куб.м). През ноември компанията е 
увеличила продажбите в чужбина с 3,1% спрямо октомври (до 14,3 млрд. куб. м). В стойностно изражение износът се е 
увеличил с 16,8 процента до 7,2 милиарда долара. 
В предпоследния месец на миналата година средната експортна стойност на доставките на газ нарасна до 503,5 долара 
за хиляда кубически метра срещу 443,5 долара през октомври. 
Приходите на компанията "Сахалин Енерджи" и "Ямал LNG" от износ на втечнен природен газ (ВПГ) също са се 
увеличили, но далеч с по-малък марж от 4,3 процента за януари-ноември 2021 г. до 6,76 млрд. Руската митническа 
служба също така отчита, че през януари-ноември Русия е увеличила износа на петрол в стойностно изражение с 49,5% 
до 99,404 млрд. долара. Приходите от доставки на електроенергия възлизат на 1,1 милиарда долара, което е 2,6 пъти 
повече в сравнение с 11-те месеца на 2020 г. 
През септември 2021 г. редица евродепутати призоваха Европейската комисия да започне разследване срещу Газпром 
заради рекордното увеличение на цените на газа. Представители на Полша и балтийските страни поискаха да бъдат 
проучени действията на компанията, което според тях е провокирало бурният и продължителен ценови ръст. 
 
√ Петролът поскъпна на фона на ограничените доставки 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, след като инвеститорите се обзаложиха, че 
предлагането ще остане ограничено на фона на проблемите с добива, от които страдат някои производители, докато 
глобалното търсене е под натиска на варианта Омикрон на коронавируса, предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,41 долара, или 0,48%, до 86,47 долара за барел, след като по-
рано достигна 86,71 долара за барел - най-високото ниво от 3 октомври 2018 г. Цената на американския лек суров петрол 
WTI се повиши с 0,61 долара, или 0,73%, до 84,43 долара за барел. 
Този ръст идва след силното рали от миналата седмица, когато брентът поскъпна с 5%, а WTI – 6%. 
Неистовото купуване на петрол, водено от проблемите с доставките и признаците, че вариантът на Омикрон няма да 
бъде толкова разрушителен за търсенето на гориво, тласна стойностите на суровия петрол до многогодишни върхове, 
което предполага, че ралито на фючърсите на Брента може да се задържи още известно време, посочват търговци. 
„Бичите настроения продължават, тъй като (групата производители) ОПЕК+ не осигурява достатъчно предлагане, за да 
отговори на силното глобално търсене“, каза Тошитака Тазава, анализатор от Fujitomi Securities Co Ltd. 
Организацията на страните износители на петрол и техните съюзници, начело с Русия, известни като ОПЕК+, постепенно 
разхлабват съкращенията на производството, въведени при срив на търсенето през 2020 г. 
Много от по-малките производители от групата обаче не могат да увеличат предлагането с квотите, които са им 
позволени, а други се опасяват да не изпомпват твърде много петрол в случаи на нови проблеми, свързани с COVID-19. 
„На фокус излиза летният ръст на търсенето, особено в Европа и САЩ, който може да бъде по-голям от 
миналогодишният, ако надеждите, че Омикрон най-накрая ще превърне коронавируса от пандемия в ендемия, се 
реализира“, коментира Вандана Хари от Vanda Insights. 
„Това, което се вижда по-нататък, е летният ръст на търсенето, особено в Европа и САЩ, който може да бъде по-голям от 
миналогодишния, ако нарастващата надежда около Omicron най-накрая да превърне COVID от пандемия в ендемия се 
окаже вярна“, каза Вандана Хари, енергетика анализатор във Vanda Insights. 
На пазара се отразиха и притесненията, породени от информацията, че Китай ще освободи суров петрол от националните 
си стратегически запаси около празниците за Лунната Нова. 
 
√ Светът е изправен пред години на високи енергийни цени, предупреждава МАЕ  
Светът е изправен пред още години високи цени на енергията и високо равнище на емисиите, освен ако 
електроенергийният сектор не се промени по-бързо, след като търсенето достигна рекордно нива миналата година, 
съобщи Международната агенция по енергетика (МАЕ), цитирана от Франс Прес. 

https://www.rfi.fr/en/world-risks-more-years-of-high-energy-prices-emissions-iea
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Икономическото възстановяване от пандемията от COVID, съчетано с необичайни метеорологични условия, е довело до 
скок на търсенето на електроенергия с повече от 6% през 2021 г., което е най-голямото увеличение от 2010 г. насам, 
посочват от МАЕ. 
В абсолютна стойност увеличението е от над 1500 тераватчаса е най-голямото в историята, отбелязва базираната в Париж 
агенция в шестмесечния си доклад за пазара на електроенергия. 
Това е довело до ръст на цените до безпрецедентни нива, като в същото време емисиите от сектора на електроенергията 
са нараснали със 7% до нов рекорден връх през 2021 г., след като предходните две години бе отчетен спад. 
Макар че енергията от възобновяеми източници бележи „впечатляващ ръст“, производството на електроенергия от 
въглища и природен газ също достига рекордни нива. 
„При липсата на по-бърза структурна промяна в сектора, нарастващото търсене през следващите три години може да 
донесе допълнителна волатилност на пазара и продължаващи високи емисии“, отбелязват от МАЕ. 
Изпълнителният директор на агенцията Фатих Бирол каза, че емисиите от електроенергия трябва да спаднат с 55 
процента до 2030 г., ако светът иска да постигне целта за нетни нулеви въглеродни емисии до 2050 г. 
„Поради липсата на действия от страна на правителствата, тези емисии ще останат без сериозна промяна през идните 
три години“, коментира Бирол. 
„Това показва не само колко далеч сме се отклонили от пътя към нетни нулеви емисии до 2050 г., но и подчертава 
огромните промени, необходими в електроенергийния сектор, за да може той да изпълни своята критична роля в 
декарбонизирането на по-широката енергийна система“, добави той. 
Бирол също така предупреди, че високите цени на електроенергията „причиняват затруднения за много домакинства и 
предприятия по света и рискуват да се превърнат в двигател на социално и политическо напрежение“. 
Китай отговаря за около половината от световния ръст на търсенето на електроенергия през миналата година. Тя се 
сблъска с прекъсвания на електрозахранването поради недостиг на въглища – проблем, пред който е изправена и Индия. 
 
Cross.bg 
 
√ Нели Куцкова: Определено има нужда от промяна в съдебната система 
“Определено има нужда от промяна в съдебната система, не бих го отрекла”. Това заяви в студиото на “Здравей, 
България” съдия Нели Куцкова. Според нея промяната на персоните няма да доведе до върховенство на закона. 
“Важно е промените да се правят бързо, но е много по-важно те да се правят обмислено”, категорична бе Куцкова 
относно смяната на Сотир Цацаров и Иван Гешев. 
На въпроса възможно ли е съдия да оглави прокуратурата, Куцкова каза, че това е идея, която се обсъжда, “с уговорката, 
че това ще е съдия от ВКС”. 
“Лансира се идеята съдия да оглави прокуратурата. В България до момента няма такава практика, но може да се види по 
света”, каза съдията. 
А дали самата Нели Куцкова би оглавила антикорупционната комисия? 
“Категорично не!”, заяви Куцкова. “Имам 5 месеца до пенсия и броя дните. Нито някой ми е  правил такава оферта, нито 
ми изглежда привлекателно.” 
 
√ Масово разпродават хотели у нас заради ковид кризата и високите разходи 
Все повече хотелиери в страната слагат край на дейността си, затварят и обявяват обектите си за продан. Сред основните 
причини да приключат бизнеса, от бранша посочват ковид кризата и непосилните разходи, сред тях и високите сметки за 
ток. 
През 2021 година близо 80% от местата в хотелите в Пловдив не са били използвани. И за да не трупат нови загуби, много 
хотелиери затвориха бизнеса си. Така, само за година, 28 места за настаняване в Пловдив са обявени за продажба, 
повечето от тях са в централната градска част. 
Тенденцията е да се увеличава броят на хотелите, които се продават, за сметка на тези, които ще бъдат евентуално 
закупени. Един хотел е една огромна инвестиция, Вие виждате последните месеци какво става. Това галопиране на 
еленергията и природния газ, над 300% вече расте, което обрича много хора на фалит. Ситуацията започна да ескалира. 
Положението е действително катастрофално, каза Еньо Енев, председател на Асоциацията на хотелиерите и 
ресторантьорите в Пловдив. 
Повечето хотели се продават чрез агенции за недвижими имоти. Според брокерите интересът към тях е минимален и 
това принуждава собствениците да свалят цените. 
В обявите за продажби откриваме и този хотел в самия център на Пловдив, чийто собственик беше покойният вече Кирил 
Рашков или по-известен като Цар Киро. Дълги години семейството му ползваше сградата като свой дом. Сега тя се 
продава с част от обзавеждането. 
В София се предлагат близо 50 хотела. В района на Варна други 40 обекта също търсят нови собственици. Въпреки, че и в 
морската столица рядко се стига до реални сделки, интерес към хотелите там има, най – вече заради доброто им 
местоположение. 
Около вилните зони на Варна или да кажем Златни пясъци и периферията, има интерес от клиенти, които от 
вътрешността на страната идват към Варна, за да инвестират или все още търсят информацията, за да направят крачката 
си, така че ръста на тези запитвания е наистина огромен, каза Петко Иванов – брокер. 
Заради кризата в хотелиерския бранш, част от инвеститорите не крият, че ако закупят имота, биха сменили неговото 
предназначение. Така някои от хотелите, могат да се превърнат в хосписи или луксозни жилищни сгради. 
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√ Режим на тока в редица населени места у нас 
В два града в Североизточна България и околните села се въвежда режим на тока. Причините са непосилно високите 
сметки, непосилни за местните общини. Ръстът е троен. 
Затова в община Вълчи дол въвеждат сериозната мярка. Кметът Пепа Пенчева споделя, че сметката на тока за ноември е 
три пъти по-висока - над 20 000 лв., а за декември над 40 000 лв. "С междинното плащане и компенсацията реално 
плащаме над 58 000 лв. От 00:00 ч. до 5:30 ч. ще бъде спиран тока в град Вълчи дол, а в селата електричество няма да 
има от 21:30 ч. до 5:30 ч.", заяви тя. 
Пенчева се опасява, че по този начин се създават предпоставки за битова престъпност. "Досега беше намалена до 
минимум, но сега съм притеснена", подчертава кметът. 
Такава мярка вече повече от седмица е предприета в община Дългопол, а други населени места също я обмислят. 
На този фон в община Лесичово, Пазарджишко, също са предприели тази мярка. По думите на зам.-кмета Веселина 
Милкова във всички населени места от общината ще има режим на тока. "Кметовете по населени места ще определят 
сами в кои часови диапазони няма да има ток и по кои улици. Всички се обединени около това сутрин от 5:30 до 7 ч. и 
вечерта от 18:30 до 23:00 ч. да има улично осветление. При една консумация на ток от 9000 лв. през 2020 г. сметката за 
ток скочи до 26 000 лв. през 2021 г.", разкри тя. И добави, че училищата и детските градини няма как да бъдат оставени 
без ток, но ще трябва да обмислят потреблението си на ток. Режимът ще бъде въведен тази седмица. 
 
√ Математик: Пикът ще е на 5 март със 70 000 заразени на ден 
70 000 заразени с коронавирус на ден. Такъв модел показа в „Тази сутрин“ математикът проф. Огнян Кунчев от Института 
по математика и информатика - БАН. Според този модел пикът с тези случаи за денонощие ще е около 5 март. 
На въпрос какво може да спре този пик той заяви, че това е или локдаун, или ако хората се ваксинират. 
Общопрактикуващият лекар и зам.-председател на БЛС д-р Николай Брънзалов заяви, че натискът върху болниците се 
повишава всеки ден. „Омикрон“ определено е доста по-заразен, но добрата новина е, че протича по-леко, допълни той. 
Боледуват обаче по-млади хора. 
Обществото за съжаление е много маргинализирано по отношение на ваксините. Но има един голям процент, които се 
колебаят. Моят призив към тях е да си поставят ваксина, каза д-р Брънзалов. 
При такава прогноза очакваме да се увеличи броят на хоспитализираните деца. Надяваме се други да боледуват леко. 
Ако не се предприемат мерки за ограничаване на контактите между децата и учителите, логично ще има все повече 
заразени и деца, които ще разпространяват Омикрон, каза от своя страна д-р Христиана Бацелова, епидемиолог в УМБАЛ 
"Св. Георги" в Пловдив. Според нея е добре да се мине към онлайн обучение, докато започне да затихва вълната. 
 
√ Предупреждение за много силен вятър над страната 
До края на месеца времето ще се задържи динамично, като ще се редуват застудявания с краткотрайни затопляния. През 
третото десетдневие има по-голяма вероятност да е по-студено от обичайното, както и да има чести валежи. 
Акцент в прогнозата за утре обаче е вятърът- предупреждение от първа степен за силен вятър е в сила за цялата страна, с 
изключение на област Смолян. Ще духа силен вятър от запад-северозапад, с пориви до 86 км/ч. 
Ще бъде предимно слънчево, с температури утре сутринта между минус 3° и 2°. След обяд от север облачността,ще 
започне да се увеличава. Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°. През нощта срещу вторник през страната 
ще премине студен атмосферен фронт и на места ще превали предимно сняг. 
Над планините ще бъде слънчево, след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Ще духа силен, по билата и 
временно бурен вятър от запад-северозапад. 
Над Западна Европа, както и над Западното и Централното Средиземноморие ще е слънчево. Над останалите райони от 
континента ще е облачно. Значителни снеговалежи и виелици ще има във Финландия, Прибалтика и западната част от 
Европейска Русия. Слънчево ще е над Балканите с изключение на Южна Гърция, където ще превали дъжд. 
У нас във вторник ще остане ветровито и ще застудява. Над планинските и източните райони ще превалява сняг. В сряда 
ще е по-често слънчево, а в четвъртък облачността ще се увеличи и през следващите два дни ще е облачно, на места с 
превалявания от сняг. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Скандали и реформи - решенията в борбата с корупцията и правосъдието;  
- Проверките в „Булгаргаз“ – какво откриха?; 
- Ресторантьорите отново в готовност за протест; 
- В очакване на завръщането на Новак Джокович в Белград; 

бТВ, „Тази сутрин“ 
- Как политиците ще променят съдебната система? Гости: Георги Харизанов – политически анализатор; Николай 

Хаджигенов – адвокат; 
- Може ли новият план да ограничи разпространението на Омикрон; 
- За новото правителство на РСМ и ще има ли промяна в отношенията СОфия-Скопие? Гост: Проф. Иван Илчев – 

историк; 
- Защо „Дума“ уволни дългогодишния журналист Велислава Дърева? Гост: Велислава Дърева – журналист. 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Застрахователи отказват да плащат при смърт заради коронавирус; 
в. 24 часа - Харвардците в Скопие и София ще икономизират преговорите, за да се стигне до компромис; 
в. Монитор - Само 4 страни от ЕС на ски ваканция у нас без PCR; 
в. Монитор - Проф. Радка Аргирова с прогноза: Пандемията приключва тази година; 
в. Телеграф - Изнасяме холивудски усмивки за 10 бона; 
в. Труд - Инфлацията яде парите за пенсии; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Бизнесът: 781 лв. ще е минималната заплата, не 710 лв.; 
в. 24 часа - Довършването на "Струма" се върна 13 години назад; 
в. 24 часа - От водния холдинг при служебния кабинет изтекли още 31 млн. лева към ВиК дружества - щяха да щракат 
белезници, че ги спасявали със заеми; 
в. Монитор - Ремонтират над 3100 км държавни пътища; 
в. Монитор - Енергийната инфлация се очаква да падне чак догодина; 
в. Телеграф - Без скок в цените след мораториума; 
в. Труд - Антигенните тестове свършват; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Моника Балаян, психолог: Имаме ваксина срещу страх, енергията става неуправляема и хората излизат по 
улиците; 
в. Монитор - Еленко Божков, енергиен експерт: Токът за бизнеса скоро няма да падне под 300 лв./мвтч; 
в. Телеграф - Отец Николай от Мелник: Молитви клатят кандилата в храма на Св. Антоний; 
в. Труд - Акад. Ваньо Митев пред "Труд": В България е подценен лечебният аспект на пандемията;  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как да бъде позамазана голямата измама на бъдещите пенсионери; 
в. Монитор - Обещания срещу непосилни сметки; 
в. Телеграф - Рецепта за горещ македонски картоф по харвардски; 
в. Труд - Изборът на България предстои. 
 

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

