
1 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
24 часа 
 
√ Бизнесът: 781 лв. ще е минималната заплата, не 710 лв. 
Да се определя по професии и да се договаря с браншовите организации, настояват работодателите 
Половината работници в България ще са на минимална заплата, ако правителството изпълни намеренията си да я вдигне 
от 650 на 710 лв. Освен това увеличението ще постави на риск цели сектори, предупредиха от бизнеса. От април 
минималната заплата да е 710 лв. планира в разчетите на бюджета финансовият министър Асен Василев. 
“Има седем икономически дейности с четвърт милион работници- облекло и текстил, охранителният бизнес, туризъм и 
др., където средният осигурителен доход е по-нисък от предлаганата минимална заплата от 710 лв. Освен това 710 лв. не 
е брутна минимална заплата, а основна. Така като прибавим към нея и ангажимента, който е само в България - клас 
прослужено време, тя вече става 781 лв., защото средният процент на класа е 10”, обясни председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал (АИКБ) в България Васил Велев.  
Фирмите в тези сектори или трябва да затворят, или да минат в сивия сектор, предупреди той. Изход за компаниите щяло 
да е да сключват трудовите договори за половин работен ден или 3/4, а всъщност хората да работят на пълен 8-часов ден. 
Неговите разчети показват, че в момента минимална заплата получават една трета от работниците и служителите. 
“Ако я увеличим непремерено на 710 лв., ще се доближим до това половината работници да работят на минимална 
заплата. Ще стане като с пенсиите - половината пенсионери получават едно и също от стремеж доходите да се вдигат не 
спрямо работа, а с административно решение”, каза още Велев. И даде за пример, че сега няма значение дали човек се 
осигурявал на пълно време 40 г. и е бил със средна квалификация и средна заплата, или е на ниска заплата, даже под 
минималната, накрая половината получават минимална пенсия. 
Разчетите на работодателите показват, че при 710 лв. минимална заплата темпът на нарастването към БВП на глава от 
населението ще е най-висок в ЕС. Бизнесът настоява минималната заплата да е различна и да се договаря по икономически 
дейности и между браншовите организации.  
“Тя не трябва да се определя административно от държавата. За някои икономически дейности минимална заплата от 710 
лв. е малко, а за други е много”, каза още Велев.  
Според бизнеса, този подход работи по-добре от административното определяне на минималната работна заплата, 
защото в страните, където тя е договорена между синдикати и работодатели, е с 60% по-висока в сравнение с останалите 
държави. По този начин ще отпаднат и минималните осигурителни прагове. 
Бизнесът и синдикатите от години настояват минималната заплата да се определя според икономическите дейност. Това 
бе заложено и в тристранното споразумение с бившето правителство на Бойко Борисов и бизнесът настоява да се 
изпълнява и от новия кабинет. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Коалиционният съвет обсъди съдебната реформа и антикорупционното законодателство 
Коалиционният съвет на управляващите обсъди съдебната реформа и антикорупционното законодателство. 
Заседанието беше закрито за медии и се проведе онлайн. За момента все още няма официално съобщение за решенията. 
На този фон председателят на КПКОНПИ Сотир Цацаров депозира оставката си в Народното събрание. 
Какви промени в антикорупционното законодателство предвиждат управляващите? 
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Сигурното е, че КПКОНПИ са разделя на две отделни структури. Едната ще се занимава само с противодействието на 
корупцията. За тази структура управляващите водят дебат дали тя трябва да има разследващи функции. Най-вероятно 
такива ще ѝ бъдат възложени. Очаква се ефектът от това да бъде по-ефективно разследване на корупционни практики по 
високите етажи на властта. 
Втората структура ще се занимава с т.н. "гражданска конфискация". Отнемането на имущество, придобито от престъпна 
дейност, както и случаите в които е установено, че притежаваното имущество надхвърля официалните доходи. 
Очаква се законопроектът, с който КПКОНПИ се разделя на две да бъде внесен в парламента съвсем скоро. При 
управляващите има дебат в търсене на най-полезните решения. 
"Готвят се законодателни актове, ще ги обсъждаме когато станат факт. Аз лично съм скептичен към този начин на работа 
на такъв тип паралелни институции. Може би съм старомоден в някакъв смисъл. Прокуратурата е органът, който трябва да 
се занимава с незаконните и нетрудовите доходи. Това трябва да съпътства наказателни процеси и т.н, каза Атанас 
Атанасов, съпредседател на "Демократична България". 
"В никакъв случай ние не си създаваме някаква алтернативна на прокуратурата наша си прокуратура. Тъй или иначе 
разследващите функции, които ще извършва КПКОПИ - резултатите от тези разследвания, които ще извършва ще бъдат 
предоставени на прокуратурата и единствено прокуратурата може да повдига обвинения по тях", каза Милен Матеев, 
председател на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси. 
Какви промени се обсъждат в Съдебната власт и в частност в прокуратурата? 
Тук дебатът е в две посоки - едната е именно за статута на главния прокурор. Дори и за мястото на прокуратурата. Поне от 
"Продължаваме промяната" казват, че трябва дебат дали прокуратурата да остане в Съдебната власт, но за това е 
необходимо конституционно мнозинство, каквото на този етап липсва. Що се отнася до търсенето на наказателна 
отговорност от главния прокурор - тук решението трябва да съответства на две решения на Конституционния съд. Едното, 
което казва, че всеки прокурор може да разследва главния прокурор. И второ, което отмени приетите от мнозинството на 
ГЕРБ промени, с които се въведе "специален разследващ прокурор за обвинител номер 1". 
"Идеята, която все повече набира привърженици, това е да се избира на случаен принцип съдия от наказателната колегия 
на ВКС, който да изпълнява "ат хок" функцията на разследващ главния прокурор. Плановете за ВСС, пак с промени в Закона 
за съдебната власт ВСС да стане от един постоянно работещ орган в орган, който се събира на сесии, за да могат да 
упражняват професиите си магистратите, които са членове на ВСС", каза Милен Матеев. 
Какво значение има дали е постоянно работещ ВСС или членовете му ще продължат да изпълняват магистратските 
си функции? 
Въпросът наистина поражда съществен дебат. Във ВСС може да бъде избран и адвокат, в момента има такъв. Когато този 
адвокат влезе в съдебна зала, как магистратите, чието кариерно развитие зависи от неговото гласуване в съвета ще си 
вършат безпристрастно работата. ВСС е бил с такъв статут и тогава също имаше поредица от скандали. Достатъчно е да 
припомним само "тефтерчето на Красьо Черния". Още повече мандата на настоящия ВСС изтича и най-късно в началото на 
април трябва да стартира процедурата по избор на нов състав. Трябва да видим дали ще се променят и ако да - как 
изискванията за избиране на членове на съвета. 
 
√ Вицепремиер ще отговаря за справяне с домашното насилие 
Домашното насилие е изключително тежък проблем, както в световен план, така и за българското общество, който често 
остава в рамките на семейството. Изострянето на този проблем, особено в условията на пандемията, поставя въпроса за 
решаването му на приоритетно място. Затова спешно ще се търси консенсус по спорните въпроси в законопроекта за 
изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие в рамките на работна група с участието на народни 
представители от всички парламентарно представени групи. 
Това заяви министърът на правосъдието Надежда Йорданова по време на работна среща с широк кръг експерти от 
държавни институции и НПО, участвали в изготвянето на текстовете. 
В дискусията взеха участие още Лена Бориславова - началник на кабинета на министър-председателя Кирил Петков, 
омбудсманът Диана Ковачева, заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев. На срещата бяха 
поканени и представители на неправителствени организации, изпратили становища в хода на общественото обсъждане 
на законопроекта. 
„Необходими са решителни действия по тази толкова важна тема за обществото – домашното насилие. Затова до 
края на седмицата организираме среща с народни представители от всички парламентарно представени партии и 
експертите по законопроекта, за да се ускори процеса по изчистване на спорните теми и придвижване на 
законопроекта за одобрение от Министерския съвет“, каза министър Йорданова. 
Началникът на кабинета на министър-председателя Лена Бориславова заяви, че борбата с домашното насилие е кауза, зад 
която застават премиерът Кирил Петков и целият му кабинет. Тя допълни, че ще бъде определен вицепремиерът, който 
ще отговаря по темата. 
„Въпрос на политически кураж е да се отвори тази толкова важна тема в началото на мандата на това 
правителство“, заяви омбудсманът Диана Ковачева. Тя припомни, че под егидата на омбудсмана м.г. бе проведена 
онлайн дискусия по законопроекта, в която взеха участие над 100 души. 
Участниците в срещата изразиха готовност за продължаването на работата по ключовите въпроси, поставени в рамките на 
обществените консултации до намирането на съгласие по противоположните мнения и предложения за промени в Закона 
за защита от домашното насилие. 
 
√ Енергийният министър посети АЕЦ "Козлодуй" 

https://bntnews.bg/news/gen-atanasov-ostavkata-na-cacarov-e-byagane-pred-vyatara-1182020news.html
https://bntnews.bg/news/gen-atanasov-ostavkata-na-cacarov-e-byagane-pred-vyatara-1182020news.html
https://bntnews.bg/news/milen-mateev-pp-ostavkata-na-cacarov-shte-bade-vnesena-za-glasuvane-v-ns-1182100news.html
https://bntnews.bg/news/milen-mateev-pp-ostavkata-na-cacarov-shte-bade-vnesena-za-glasuvane-v-ns-1182100news.html
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Министърът на енергетиката Александър Николов посети АЕЦ "Козлодуй" на 15 януари, съобщиха вчера от пресцентъра 
на ядрената ни централа. 
На проведената работна среща с ръководния екип на атомната централа министър Николов бе запознат с актуалното 
състояние на ядрените енергоблокове и с основните приоритети в плановете за 2022 година. 
Изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Наско Михов представи високите резултати в областта на безопасността и 
експлоатационната надеждност на 5-и и 6-и блок, както и мерките за осигуряване на дългосрочната работа на блоковете. 
Акцент бе поставен върху ролята на атомната централа като основен производител и надежден доставчик на 
електроенергия в страната за стабилността на националната енергийна система. 
По време на визитата министър Александър Николов посети командната зала и машинната зала на 5-и блок. 
 
√ Рекордни данни: Близо 10 000 са новите случаи на коронавирус у нас 
Рекордни данни на положителни проби от началото на пандемията. 9996 са новите случаи на коронавирус у нас за 
последното денонощие. Над 22% са положителните проби от направените над 44 700 теста. 
Най-много нови случаи има в София – над 2700, следват Благоевград – с 907 и Пловдив – със 737. 
161 са починалите за последните 24 часа, като над 92 на сто от тях не са били имунизирани. 829 са новите пациенти с ковид 
в болници, като 541 от тях са в интензивни отделения. 
Активни са вече над 160 700 случая в страната. Като излекувани са отчетени 551 души. 
Заради високата заболеваемост от днес във Варна спират плановия прием и плановите операции. 
Поставените дози ваксина в понеделник са малко над 13 700. 
 
√ Доц. Кунчев: Нарастването на заразените с COVID-19 ще продължи в следващите седмици 
Няма изненада - така коментира рекордните данни на новозаразени у нас доц. Ангел Кунчев, главен държавен здравен 
инспектор. Това, което се случваше преди 2-3 седмици в Западна Европа, вече залива източната част. Средната 
заболеваемост в Европа е над 2000-3000 над 100 000, тепърва в следващите седмици ще продължи нарастването в броя 
на случаите, прогнозира доц. Кунчев в "Денят започва" по БНТ. 
Много хора се чудят защо в новия план сме дали ударение на заеманите интензивни легла. 
Първо, отчитаме различната характеристика на Омикрон, който би следвало да преминава по-леко и да се заемат 
по-малко интензивни легла. У нас обаче, голям брой от населението са неваксинирани. Сами виждате, че всеки ден не 
по-малко от 90% в интензивните отделения са неимунизирани, така че ние имаме един термин - горивен материал 
за епидемията, обясни доц. Кунчев. 
ОМИКРОН В БЪЛГАРИЯ 
Омикрон, едно от най-неприятните му качества е, че успя частично да заобиколи имунитетът от ваксините, процентът 
падна значително 50-60-70%, ако обаче имаше и бустерна доза, вече защитата е 70-80%, което не е никак малко, допълни 
доц. Кунчев. 
СЗО счита, че докато не се осигурят достатъчно ваксини за бедните страни, не би следвало богатите да си правят трета-
четвърта бустерна доза - така здравният инспектор коментира информацията за недостатъчна надеждност на бустерната 
доза ваксина. 
Според доц. Кунчев, е вероятно с варианта Омикрон да се сложи край на пандемията. 
Омикрон ще привикне към нашия организъм и ще стане заболяване, с което ще се срещаме всяка година. Надяваме се, 
че след летния сезон той ще влезе в едно русло, в което дали ще се заразиш не е толкова важно. 
БУСТЕРНА ДОЗА, ВАКСИНИ, ИМУНИТЕТ 
Доц. Кунчев коментира и въпроса за колективния имунитет. 
Достигаме колективен имунитет спрямо вариантите или щамовете, които сме срещали. Имунитетът винаги е 
спрямо конкретен щам, а не по принцип. 
Относно ваксините за деца, Кунчев обясни, че е имало интерес в самото начало, процесът и сега върви в големите градове. 
Има налични от трите ваксини, налични са във всеки един имунизационен пункт. Почти никъде в Европа не се практикува 
да има избор на ваксини, подчерта доц. Кунчев. 
Вероятно ще успеем да внесем и "Новавакс", очаква се одобрението на още една ваксина, с която вероятно ще се разполага 
след първото тримесечие на годината. 
КОВИД В УЧИЛИЩЕ 
Относно тестовете за ученици, той обясни, че слюнчените тестове не са най-чувствителните, но са най-леките за 
приложение и са най-подходящи за скрининг, какъвто се търси в училищата. 
Относно онлайн обучението, здравният инспектор прогнозира, че най-вероятно на места това ще се наложи. Посочи като 
пример областите Благоевград, Бургас, София-област, Перник. 
Колегите в областните щабове имат пълната свобода да го обсъдят и да се вземе най-правилното решение, допълни 
Кунчев. 
ЗЕЛЕНИТЕ СЕРТИФИКАТИ 
Ритаме срещу зеления сертификат, който сме го разширили безкрайно - и за антитела, и за преболедуване, където 
никъде го няма. Обвиняват ни за неща, които не са въведени, заяви здравният инспектор по темата за 
недоволството и протестите за отпадане на зеления сертификат. 
До края на февруари надали ще се промени срокът на сертификатите. Но в цяла Европа се променя, така че рано или късно, 
неминуемо и ние ще минем към това, ще изравним, уточни още доц. Кунчев. 
Какво отговори той на зрителските въпроси - вижте във видеото. 

https://bntnews.bg/news/doc-kunchev-narastvaneto-na-zarazenite-s-covid-19-shte-prodalzhi-v-sledvashtite-sedmici-1182126news.html
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√ В Чехия тестват задължително работещите 
В Чехия работещите вече задължително се тестват два пъти седмично, независимо дали са ваксинирани или 
преболедували КОВИД-19. 
Мярката засяга както служители на фирми, така и самоосигуряващи се лица. 
Здравните власти в страната се надяват по този начин да овладеят разпространението на Омикрон. 
Само в неделя в Чехия има регистрирани над 7 200 случая – два пъти повече от неделя предишната седмица. 
Докога ще продължи тестването на работещите – засега не се уточнява. Но най-вероятно мярката ще е в сила със седмици. 
 
√ Ексклузивно пред БНТ: Външният министър на РСМ Буяр Османи 
Ексклузивно пред БНТ външният министър на Република Северна Македония Буяр Османи допусна, че в дневния ред на 
срещата между Кирил Петков и Димитър Ковачевски, а и в разговорите оттук нататък може да влезе въпросът за промени 
в начина на работа, структурата и състава на Съвместната комисия по историческите и образователни въпроси. 
Първият дипломат на Скопие изтъкна, че отношенията между двете страни не бива да влязат в състояние на замразен 
конфликт. 
Това е първото интервю на Буяр Османи за българска медия след като новото правителство в Скопие положи клетва. 
Българският премиер Кирил Петков ще се срещне с новото правителство на Димитър Ковачевски буквално в първия му 
работен ден, обяснява външният министър на страната Буяр Османи. 
Двете страни ще разговарят за икономика, инфраструктура, транспортна и енергийна свързаност. Но и за непреодолимия 
проблем: историята. Скопие ще повдигне въпроса за евентуални промени в Историческата комисия. 
"Склонен съм да предложа да влезем в разговор за евентуална промяна в начина на работа, а защо не и структурата 
и състава на Смесената историческа комисия, смята Османи. 
Евентуална промяна в структурата и подхода в работата на комисията няма да е обвързана с конкретни срокове за 
резултати, смята той. 
Буяр Османи смята, че във влошаващата се среда на Балканите Република България и Република Северна Македония не 
трябват да оставят още нерешени проблеми в региона. 
Османи напомня, че именно България повдигна въпроса за евроинтеграцията на Западните Балкани през 2018 г. 
Коментирайки искането за включването на хората с българско самосъзнание като държаватворен напод в Конституцията 
на Република Северна Македония, Буяр Османи смята, че страната му е известна с големите колективни права на 
различните народности, които дава. 
Специални институции, записани в Протокола Пет плюс едно, по който двете страни работят от месеци, може да следят за 
говоря на омразата и от двете страни. 
"Ние не сме вече в съюз с Югославия, а искаме да влезем в съюз с България. Всички въпроси в отношението ни към 
България, останали от югославско време, трябва да се коригират", смята външният министър на РСМ", казва Османи. 
"Не беше толкова ясно обяснено на хората в Република Северна Македония, че не преговаряме за идентичността и езика", 
казва още Буяр Османи. 
Специалното интервю за БНТ Османи даде часове, след като новото правителство на Димитър Ковачевски се закле и се 
срещна с президента Стево Пендаровски. 
 
БНР 
 
√ Кирил Петков заминава на посещение в РСМ 
Репортаж на Тоня Димитрова за предаването „Преди всички“ 
Премиерът Кирил Петков заминава на посещение в Република Северна Македония. Фокусът се очаква да е върху 
сформирането на 5 работни групи за икономика, инфраструктура, култура, евроинтеграция и история, както и върху 
нормализиране на климата на диалог между двете държави. 
В българската делегация са и министърът на външните работи Теодора Генчовска, министърът на транспорта и 
съобщенията Николай Събев и заместник-председателят на Народното събрание Кристиан Вигенин. В 10 часа българско 
време започва срещата на Кирил Петков с новия премиер Димитър Ковачевски. Двамата ще разговарят на четири очи, след 
което делегациите ще проведат и пленарни разговори.  
„Очаквайте новини да се каже: сформирани са петте работни групи, имаме реални дати за тези работни групи как да се 
случват, има реален план какво те трябва да постигнат“, заяви по-рано Кирил Петков пред БНР. 
Кирил Петков ще се срещне и с президента Стево Пендаровски, с председателя на парламента Талат Джафери, както и с 
лидера на най-голямата албанска партия Демократичния съюз за интеграция – Али Ахмети и Християн Мицкоски – лидер 
на опозицията. 
Преди визитата основният въпрос, който коментираха официалните лица в Скопие е ненамесата във вътрешните ни 
работи. 
Кирил Петков ще разговаря и с представители на българската общност в Република Северна Македония – едно от 
основните ни искания е гаранции от Скопие, че срещу тях няма да има дискриминация. 
В навечерието на срещата си с българския министър-председател, Димитър Ковачевски заяви, че ще разговаря с Кирил 
Петков за икономика, инфраструктура, образование, иновации и за подкрепа в процеса на евроинтеграция на страната. 
Ще се обсъжда и увеличаването на търговския обмен. 

https://bntnews.bg/news/ekskluzivno-pred-bnt-vanshniyat-ministar-na-rsm-buyar-osmani-1182058news.html
https://bntnews.bg/news/ekskluzivno-pred-bnt-vanshniyat-ministar-na-rsm-buyar-osmani-1182058news.html
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По думите му намерението на двамата премиери е да разговарят за бъдещето, както и за проекти, които означават по-
добър живот за гражданите на двете страни. 
 
√ КС обсъжда може ли министърът на правосъдието да иска прекратяване на мандата на главния прокурор 
Конституционният съд се събира на първото за годината и след обновяване на състава му заседание. 
На него ще бъде обсъдено делото, образувано по питане на служебния правосъден министър Янаки Стоилов - може ли 
министърът на правосъдието да иска предсрочното прекратяване на мандата на главния прокурор и на председателите на 
Върховния касационен и Върховния административен съд. 
Заради бламиране на искане на Стоилов за отстраняване от поста на Иван Гешев, внесено миналото лято във Висшия 
съдебен съвет. 
Тогава - след 7 - часов дебат по същество, мнозинството от съдебните кадровици отхвърли искането като недопустимо,  а 
тогавашният правосъден министър сезира Конституционния съд. 
Междувременно Янаки Стоилов стана част от обновения му състав миналия ноември. 
Днес конституционните съдии трябва да обсъдят работното становище на съдия - докладчика Филип Димитров, както и 
постъпилите позиции от юристи и институции. 
С  малки изключения, сред които са становищата на ВСС и на Прокуратурата, доминира мнението, че правосъдният 
министър има право да иска предсрочно прекратяване на мандата на тримата големи в съдебната система, така, както има 
право и да номинира за тези позиции. 
Очаква се до седмици да стане ясно и окончателното решение на конституционните съдии. Ако то е положително, новият 
правосъден министър Надежда Йорданова има готовност отново да поиска от съдебните кадровици да прекратят мандата 
на Иван Гешев. 
 
√ Агенцията по заетостта: С рекордно ниска безработица - 4,8%, е приключила 2021 г. 
С рекордно ниско ниво на безработицата - 4,8 на сто, е приключила миналата 2021 година. 
От Агенцията по заетостта отчитат за декември с близо 1000 по-малко регистрирани в бюрата по труда в сравнение с 
ноември, а спрямо декември 2020 година намалението е с 63 000 души. 
През декември се отчита и спад на новорегистрираните безработни, те са били 21 500 - с 3000 по-малко от ноември. 
Заедно с това се увеличава броят на започналите работа с посредничеството на бюрата по труда. 
От общо 14 000 устроени на работа за 60 на сто е намерено място в реалната икономика, 5700 са започнали на субсидирани 
работни мeста. 
 
√ Болниците очакват увеличаване на финансирането заради по-скъпата енергия 
Болниците очакват увеличаване на средствата за издръжка за тази година, за да се справят с високите сметки за ток и 
отопление. 
Това стана ясно след срещата между Здравната каса и асоциациите и сдруженията на лечебните заведения. 
На този етап няма болници с намалени бюджети, но трябва да се мисли за разчетите оттук насетне, заяви Андрей Марков 
от Българската болнична асоциация: 
„Така че имаме нужда от рязка и бърза промяна на общия размер на средствата за здравеопазване, трябва да се гласува 
бюджет нов на Касата и то актуален, така че да посрещне тези разходи. 
Този процент трябва да се изчисли от специалисти, знаете, че има ценовици. Така че икономистите и финансистите ще 
дадат отговор на въпроса при изготвяне на бюджета на Касата, съобразен с постъпленията“. 
На болничните ръководства е обещано, че 85 процента от бюджета им за работа при неблагоприятни условия ще се 
изчислява на базата на миналогодишния бюджет, а не на основата на декември 2021 година, когато имаше намаление на 
стойността, съобщи председателят на Националното сдружение на частните болници Красимир Грудев. 
„Получихме уверението от професор Салчев и от господин Пандов, евентуалният бъдещ председател на Надзора (на НЗОК 
– бел. ред.), че по старата методика, по която за болниците, които не са достигнали пълните си обеми, а са под 85% от 
миналогодишните си обеми, ще им бъдат изплатени средствата до 85 процента. А на тези, които сегашните бюджети са ги 
надхвърлили, също, това което са надхвърлили, ще им бъде изплатено“. 
 
√ Донка Михайлова: За всички общини високата цена на тока е проблем 
Интервю на Диана Янкулова с Донка Михайлова и репортаж на Даниела Стойнова в предаването ''Нещо повече'' 
"Различни са нюансите на тревожността в малките, средните и големите общини, но във всички случаи за нас това 
(високите цени на тока на Енергийната борса - б.р.) е проблем". 
Това каза пред БНР Донка Михайлова, кмет на Троян и заместник-председател на Националното сдружение на общините 
в Република България. В началото на януари от НСОРБ изпратиха писмо до премиера Кирил Петков с призив за помощ 
заради високите цени на тока.  
Тя подчерта, че все още очакват отговор от министър-председателя, но вече са имали среща с министъра на финансите 
Асен Василев, на която са обсъдили проектобюджета за 2022 и една от основните теми е била за цената на 
електроенергията: 
"Утре (18 януари) отново имаме среща с министъра на финансите. Очакваме и среща с премиера". 
Образователните институции, здравни заведения и много широк кръг социални услуги са засегнати от повишаването на 
цените на тока и парното, посочи Михайлова и добави: 
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"В бюджетите на общините, които се планират в началото на всяка година, никъде няма предвидени такива ръстове на 
електроенергията".  
По думите ѝ не малко общини в България, които работят на дефицит и имат неразплатени сметки, няма откъде да вземат 
непредвидените средства: 
"За съжаление колегите там търсят решения, които са в ущърб на гражданите. В Троян ние оставяме всяка година едно 
перо за т.нар. непредвидени разходи, с които средства покриваме непредвидени и кризисни ситуации. Тази година всички 
средства от това перо отидоха за плащане на повишените цени на електроенергията".  
Интервюто на Диана Янкулова с Донка Михайлова и репортаж на Даниела Стойнова в предаването "Нещо повече" можете 
да чуете от звуковия файл. 
 
√ Средна цена на тока в Европа за днес от 228 евро за MWh, в България – 199 евро 
 

 
 
Средната цена на тока за вторник на европейските енергийни борси се повишава до 228 евро за мегаватчас, докато цената 
на електроенергията в България се повишава по-слабо до 199,54 евро за MWh и остава една от най-ниските в рамките на 
Европа. Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
Повишаването на енергийните цени идва на фона на очаквания за по-голямо потребление заради предстоящо застудяване 
на стария континент и на ръст на цената на тука за днес в Германия с цели 82% към 235,87 евро за MWh с оглед на прогнози 
за намаляване на производството на ток от вятърна енергия в страната. 
По-високите цени на тока за вторник са факт въпреки рязко поевтиняване на фючърсите на нидерландския газов хъб TTF с 
над 14% към 74 евро за мегаватчас. 
В сегмента "Ден напред" с доставка във вторник (18-и януари) най-високи цени на електричеството са отчетени във 
Франция (244,93 евро за MWh), следвана от Сърбия (243,74 евро), Швейцария (241,81 евро), Белгия (240,35 евро), Хърватия 
и Словения (по 238,06 евро). 
Най-ниска за днес е цената на тока в Полша (178,76 евро за MWh), следвана от тази в България и Румъния (по 199,54 евро 
за мегаватчас), като на останалите европейски борси цената за вторник е над 200 евро за MWh. 
 

https://bnr.bg/post/101587370/donka-mihailova-za-vsichki-obshtini-visokata-cena-na-toka-e-problem
https://static.bnr.bg/gallery/cr/98fd1d97498929c6ce71314a21bcc1e4.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/98fd1d97498929c6ce71314a21bcc1e4.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/98fd1d97498929c6ce71314a21bcc1e4.jpg
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Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" се повиши за вторник (18-и 
януари) с 1,9% до 199,54 евро за мегаватчас, или 390,27 лева спрямо 382,07 лева за понеделник. Около месец по-рано (на 
22-ри декември 2021 г.) цената скочи до рекордните 421,59 евро (или рекордните 824,55 лева за MWh), показват данните 
на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока в понеделник (17-и януари) обаче се 
повиши до 427,94 лева за мегаватчас, като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в ценовия диапазон между 
412 и 507 лева за мегаватчас. 
От началото на 2022 г. средната цена на тока в България е 166,79 евро за мегаватчас или 326,21 лева за MWh. 
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√ ЕК одобри българската схема от 30 млн лв. в подкрепа на туристическия бранш 
Европейската комисия одобри българска схема в размер на 15,3 милиона евро (30 милиона лева) в подкрепа на 
предприятията, извършващи дейност в туристическия сектор, засегнати от пандемията от коронавирус. Мярката беше 
одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ. 
Помощта по схемата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. За да отговаря на условията, дадено 
дружество трябва да е регистрирало разлика от най-малко 500 лева между оборота си (без ДДС) за 2019 г. и оборота си 
(без ДДС) през 2020 г., в съчетание с държавната помощ, получена през 2020 г. и през 2021 г. 
Освен това дружеството трябва да е регистрирало оборот (без ДДС) по-висок от 256 евро (500 лева) както през 2018 г., така 
и през 2019 г. Целта на мярката е да се помогне на бенефициентите да посрещнат нуждите си от ликвидност и да продължат 
дейностите си по време на пандемията и след нея. 
Комисията установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка.  
 
√ С траурна церемония в памет на Сасоли започна пленарната сесия на ЕП в Страсбург 
"Европа загуби лидер, демокрацията - защитник, а всички ние - приятел." - това каза временно председателстващата 
Европейския парламент Роберта Мецола на траурна церемония вчера в Страсбург в памет на починалия миналата седмица 
Давид Сасоли, който оглавяваше институцията. 
"Той винаги превръщаше в конкретни дейности нещата, в които вярваше и взе много смели решения, за да може 
Европейският парламент да остане отворен в най-критичните моменти на пандемията", каза още Мецола. 
Редица оратори припомниха неговата отдаденост на европейската идея. 
Бившият премиер на Италия и секретар на Демократическата партия в страната Енрико Лета заяви, че Сасоли е променил 
историята: 
„По време на мандата си той не само поддържаше запалени светлините на европейската демокрация, но дори я обнови. 
Той направи избор, който промени историята. 
Когато през 2020 година много институции бяха затворени, той реши да остави този парламент отворен. Днес ние 
приемаме този избор за даденост. По това време обаче бе оспорвано и разделящо и затова -  смело решение“. 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел подчерта, че Сасоли можеше да се превърне, по думите му, в "истински 
лъв за защита на европейската демокрация". 
Френският президент Еманюел Макрон изтъкна трудното решение, което е взел да остане в Брюксел по време на 
пандемията, далеч от близките си, за да се посвети изцяло на работата си: 
„Той не остави паниката да му диктува отговорите, а се съсредоточи върху това да различава гласа на предпазливостта и 
на разума, както и на амбицията и на солидарността с вас. Той избра да остане открит, да работи и да организира“. 
 
√ Евродепутатите приветстваха резултатите от референдума в Сърбия 
Евродепутатите приветстваха резултатите от референдума в Сърбия за конституционните промени, които, според тях, ще 
направят правосъдната система по-независима. В изявление те я определят като "важна стъпка към европейската 
интеграция на страната". Същевременно те изразиха безпокойство от съобщенията, че електоралните комисии не са били 
подготвени за провеждането на изборния процес. 
"Ще продължим да наблюдаваме прилагането на конституционните промени, както бяха одобрени на референдума, както 
и другите, свързани с върховенството на закона", подчертават те. 
Евродепутатите изразяват съжаление, че не е било постигнато споразумение с Косово, така че да може да се събере вота 
на имащите право на глас жители на страната. В проведения в неделя референдум за деполитизирането на съдебната 
система участваха малко над 30 на сто от жителите на страната, от които над 61 на сто подкрепиха реформите. 
 
√ Четирима са кандидатите за председател на Европарламента  
Европейският парламент трябва да избере председател на днешното си пленарно заседание в Страсбург. 
Четирима са кандидатите за поста - малтийката Роберта Мецола от Европейската народна партия, шведката Алис-Бах Кунке 
от партията на Зелените/Европейски свободен алианс, полякът Косма Злотовски от Европейските консерватори и 
реформисти и испанката Сира Рего от левицата. 
До избора се стигна след кончината на председателят на ЕП Давид Сасоли, който почина този месец в болница в Италия. 
Кандидатите бяха обявени от заместник-председателя на Европарламента Педру Силва Перейра в пленарна зала в 
Страсбург, след като изтече срокът за първия кръг на гласуването. 
Четиримата ще направят кратки презентации днес преди първия кръг на гласуване, а резултатът ще бъде обявен по обяд.  
За да бъдат избрани, кандидатите трябва да спечелят абсолютно мнозинство от валидните гласове, подадени с тайно 
гласуване. 
Ако след три тура никой от кандидатите не е спечелил, двамата кандидати, получили най-много гласове на третия тур, ще 
преминат към четвърто гласуване, на което ще бъде избран кандидатът, получил най-много гласове. 
 
√ Борел: Казахстан е част от военен съюз, ЕС не може да се меси 
Председателят на външната комисия на Европейския парламент Дейвид Макалистър предложи заедно с колежката си 
Натали Лоазо спешно да се представи искане пред конференцията на председателите Европарламентът да изпрати в 
Украйна мисия за проучване на фактите. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
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В края на заседанието на комисията по външни работи и на подкомисията за сигурност и отбрана той заяви, че е бил 
насърчен от колегите си да бъде подаден сигнал за солидарност с украинския народ в този момент на несигурност. 
По друга тема от заседанието - ситуацията в Казахстан, върховният представител по външната политика и сигурност Жозеп 
Борел каза, че ЕС не може да се намеси там: 
"Вижте, Казахстан е част от военен съюз, от който ЕС не е! Ако правителството на Казахстан поиска от този съюз да изпълни 
задълженията си, какво искате ние да направим?! ЕС няма възможността да се намесва в събитията там. Русия може, 
защото е част от военния съюз. Ние можем да сме съгласни или не, да имаме различен подход към развоя им, но не 
призовавайте общността да се намесва". 
 
√ Германия: Не можем да се откажем от въглищата, без да увеличим използването на природния газ 
Германия не може постепенно да прекрати производството на електроенергия чрез въглища, без да използва природен 
газ, за да подкрепи зеления преход, каза министърът на транспорта Фолкер Висинг на енергийна конференция в 
понеделник, предаде Ройтерс. 
"Това е предизвикателство с подобно измерение на преминаването към нулево неутрална мобилност", каза още 
политикът от Партията на свободните демократи по време на годишната енергийна конференция на в-к "Ханделсблат" 
(Handelsblatt), добавяйки, че няма лесни решения за декарбонизиране на отделните сектори. 
"Гласоподавателите очакват от нас да разрешим тези въпроси и следователно всеки е отговорен за справянето и 
оправдаването на предизвикателствата на енергийния преход", посочи Висинг. 
 
√ Бербок: "Северен поток 2" не отговаря напълно на европравото, затова не е сертифициран 
Газопроводът "Северен поток 2" не отговаря напълно на европейското право и това е причината сертификацията му да е 
спряна, обяви германската министърка на външните работи Аналена Бербок по време на посещение в Киев. 
За пускането на газопровода компанията оператор на проекта трябва да получи регистрация като независим газопреносен 
оператор. 
На 16 ноември Федералната агенция за регулация на мрежите спря сертификацията поради въпроси от организационно-
правен характер. 
Регулаторът посочи, че процесът ще се възобнови, когато фирмата с централа в швейцарския град Цуг предаде основния 
капитал на германския сегмент в собственост на германското дъщерно предприятие. 
От своя страна руското външно министерство призова Германия и Европейския съюз да не проточват и 
политизират сертифицирането на "Северен поток 2". 
Аналена Бербок ще разговаря с руския си колега Сергей Лавров днес в Москва. 
Междувременно стана ясно, че руският газов гигант "Газпром" не е заявил на вчерашния търг допълнителен транзит на газ 
през Украйна и капацитети за подаване през Полша по газопровода "Ямал-Европа" за февруари. 
От 21 декември физическото подаване на газа по съоръжението се извършва в реверсивен режим от Германия за Полша. 
Според германската външна министърка напрежението между Руския и Украйна би могло да се уталожи с инструментите 
на дипломацията. Та обаче предупреди, че всяка по-нататъшна агресивна стъпка от страна на Русия ще струва скъпо в 
икономически, стратегически и политически план. 
А украинският ѝ колега Дмитро Кулеба заяви, че Киев и Берлин искат да съживят четиристранните мирни преговори за 
слагане на край на войната в Източна Украйна - т.нар. "Нормандска четворка", която включва Германия, Франция, Украйна 
и Русия. 
На този фон руски войници и бойни машини започнаха да пристигат в Беларус за съвместни учения следващия месец. 
 
√ НАТО и Украйна подписаха споразумение за техническо сътрудничество 
Агенцията за комуникации и информация на НАТО (Агенция NCI) и Украйна обявиха в понеделник разширяването на 
сътрудничеството си по проекти, свързани с технологиите. 
Споразумението идва на фона на напрежението между НАТО и Русия, тъй като двете страни се обвиняват взаимно за 
разширяване на влиянието им върху Украйна. 
"Съгласно това подновено споразумение ние ще задълбочим сътрудничеството си с Украйна, за да я подкрепим в 
модернизирането на нейните информационни технологии и комуникационни услуги, като същевременно 
идентифицираме области, в които може да се наложи обучение на нейния персонал. Нашите експерти са готови да 
продължат това важно партньорство“, каза генералният мениджър на агенцията NCI Лудвиг Декамп. 
 
√ Грушко: България не се нуждае от допълнителна защита срещу Русия 
България не се нуждае от допълнителна защита срещу Русия - това заяви руският заместник-министър на външните работи 
Александър Грушко в интервю за всекидневника "Комерсант". Според Александър Грушко увеличаването на силите на 
НАТО в района на Черно море не е оправдано от гледна точка на реалните потребности на гарантирането на сигурността в 
района. 
“Казват, че Румъния и България трябва да бъдат защитени, защото са членки на блока. От кого да бъде защитена България? 
От Русия ли? България стои върху костите на руските войници, пожертвали живота си за освобождението ѝ”, заявява 
Грушко, който беше начело на руската делегация по време на преговорите с НАТО миналата седмица в Брюксел. 
По думите му Северноатлантическият алианс се нуждае от противник, за да оправдае съществуването и разширяването си. 
Попитан какви военно-технически мерки ще предприеме Русия, ако Съединените щати и НАТО отхвърлят исканията ѝ, 
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Грушко отговаря: “Всичко ще зависи от това как ще се развива ситуацията и какъв военен потенциал може да бъде 
задействан против нашите интереси”. 
 
√ "Газпром": 62% от газа в европейските хранилища е изтеглен 
Европа е изтеглила от подземните си хранилища 62,6% от газа, запълнен през лятото, се казва в изявление на „Газпром“. 
"По данни на Gas Infrastructure Europe, към 15 януари обемът на активния газ в европейските подземни хранилища е с 25% 
(15,6 млрд. куб. м) по-малко от миналогодишния. Вече са изтеглени 62,6% от количествата газ, нагнетени през летния 
период", заяви компанията в официалния си канал в Telegram. 
Уточнява се, че обемът на активния газ в европейските хранилища към 15 януари е бил 46,9 млрд. куб. м, което е с 1,091 
млрд. куб. м под историческите минимални стойности към тази дата. 
"Газпром" също така заяви, че не е резервирал никакъв капацитет за изпомпване на газ за Европа през газопровода "Ямал-
Европа" за месец февруари, подчертавайки рязкото намаляване на руския износ за региона през тази година. 
Руският газов гигант каза, че досега през януари тръбопроводният износ на руски газ е спаднал с 41% спрямо миналата 
година, подчертавайки въздействието на реверсивното подаване на природен газ през "газопровода Ямал-Европа" в 
посока от Германия към Полша, който обикновено пренася руски газ на запад. 
"Газпром" не е резервирал капацитет за транзит на газ за износ за февруари и през други два пропускателни пункта в 
Украйна, въпреки че за следващия месец беше резервиран капацитет  за руски газ в размер на около 11,14 млн. кубическа 
метра на ден през Велке Капусани 
Въпреки информацията за силно намелили доставки на руски природен газ за Европа, фючърсите на нидерландския газов 
хъб TTF се понижават рзко към края на търговията в понеделник с над 14% към 74 евро за мегаватчас. 
 

Графика на фючърсите на ниделрандския газов хъб TTF (в евро за мегаватчас) 
 

 
 
 
 
√ Авиопревозвачи предупреждават за „катастрофални“ последствия от 5Gтехнологията 
Мениджъри на американски пътнически и товарни авиопревозвачи предупреждават, че пускането в експлоатация на 5G 
технологията може да доведе криза с „катастрофални“ последствия. Американските компании AT&T и Verizon се готвят да 
пуснат 5G услугите в сряда.  
В писмо до администрацията на президента Джо Байдън, цитирано от Ройтерс и Агенция Франс прес, мениджъри от 
авиокомпании като American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, както и UPS и FedEx казват, че разпространението на 
услуги по 5G мрежата може да направи значително много самолети с големи размери неизползваеми и това да окаже 
влияние на десетки хиляди.  
По-рано Федералната администрация по авиация (FAA) предупреди, че пускането на новата технология може да доведе 
до потенциална намеса в работата на уредите на самолети като висотометри и да окаже влияние в случаи с намалена 
видимост.  
AT&T и Verizon миналата година след като спечелиха право да пуснат 5G технология се съгласиха да създадат буферни зони 
около 50 летища. Те също се съгласиха да забавят пускането до тази сряда.  
Авиокомпании призовават 5G технологии да има навсякъде освен на около три километра от писти. 
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√ Може ли бизнесът да спаси света 
Бизнес. Това е понятието, около което дискутират в предаването “Гласът на времето” по програма Христо Ботев на БНР. И 
по-конкретно – какви са бизнесите, които имат потенциала да променят и дори да спасяват света, по време на енергийни, 
климатични, здравни и социални кризи. Как бизнесът се променя и как променя нас?  
Бизнес – едно-единствено понятие, но в различните му измеренията в съвременния живот. “Бизнес” е днешната дума във 
фокус. Опит за отговор на много простия въпрос: "Може ли бизнесът да спаси света?  
Какво е бизнес? Покупко-продажбата, като начин за спечелване на пари. Стопанска, търговска дейност или основният език 
за комуникация днес между човешките същества по света. Древните египтяни, елините, римляните, ние – всички 
споделяме подобно знание. Създаването на богатство чрез механизма на търговията формира основата, върху която 
цивилизацията може да просперира. Парите слагат начало на концепцията за добавена стойност – да продадеш нещо по-
скъпо отколкото са производствените разходи. Днешните фирми използват различни технологии за търговия в глобален 
мащаб, но същността на бизнеса се променила слабо през хилядолетията.  
След 19 век и индустриалната революция бизнесът има възможност да расте отвъд непосредствения поглед на приятелите 
и семейството. С появата на поточните линии в началото на 20 век, спомнете си комедията "Модерни времена" на Чарли 
Чаплин – бизнесът се характеризира със стандартизация и масово производство. След това работниците постепенно стават 
не просто зъбни колела в машината, а индивиди с уникални нужди. Мениджърите остават фокусирани върху 
ефективността, но осъзнават че работниците са по-производителни, когато социалните и емоционалните им нужди са 
взети под внимание.  
След военния период във възход са мултинационалните компании – бизнеси с разнородни интереси из целия свят. 
Глобалните брандове се разрастват в резултат от медийната революция – телевизията, списанията, вестници, дават на 
фирмите средства за достигане до масовата аудитория. В 60-те на 20 век маркетинговите методи вече са се променили – 
вместо да разказват на клиентите за продуктите – желанията на клиентите се изслушват и продуктите и услугите се 
адаптират към тях.  
21-ви век идва и с нова ера за бизнеса. Интернет, сливания, рискови капитали, растеж. Съвременното мислене за бизнеса 
извежда на преден план разнообразието и социалната отговорност. Устойчивостта, рециклирането, загрижеността за 
околната среда са навлезли в бизнес мисленето редом със стратегическия мениджмънт и риска. А глобалната рецесия от 
2008 г. и кризите от пандемията Covid 19 показаха, че бизнесите по света са все повече взаимосвързани. А както казва 
Хенри Люс, издател на списания от САЩ, "Бизнесът, повече от което и да е друго занятие, е постоянно съобразяване с 
бъдещето. Той е постоянно пресмятане и инстинктивно упражнение в предвидливост". 
Опит за поглед в бъдещето правят и събеседниците – експертката по маркетинг и бранд мениджърка на Mastercard Bulgaria 
Полина Видас и Веселин Димитров, редакционен директор на сп. Forbes. Включват се по-късно и двама младежи – Радина 
Попова и Свилен Рангелов, които планират бизнеси с потенциал да променят света. 
Този свят наистина се променя бързо и радикално. Как се промени бизнесът за последните 15 години? 
Понеже Covid кризата дойде от Китай, а криза на китайски се изписва с два знака – опасност и възможност. Какви са 
опасностите и възможностите в тази ситуация и как бизнесът трябва да действа? 
"Ако бях питал хората какво искат, щяха да ми отговорят по-бързи коне". Това са думи на Хенри Форд. Хенри Форд се казва 
човекът, който сглобява задвижван от бензин автомобил за първи път, след което създава масово производство. Всъщност, 
това е един от най-ярките примери за иновации в света. Иновацията е обикновено бизнес нововъведение, което в най-
добрия случай променя, общо взето, всичко. Друг такъв иновативен продукт е например смартфонът, който Стив Джобс и 
неговите съмишленици дадоха на света. Въпросът е – от какви иновации се нуждае светът днес? 
Какво става, когато човекът сам става стока? 
 
Икономически живот 
 
√ Поток от нови инвеститори към България 
За поток от нови инвеститори към България съобщи министърът на иновациите Даниел Лорер пред бТВ. По думите му 
основни причини за досегашната липса на инвеститори е липсата на законност и на добре обучени кадри. В тази връзка 
Лорер заяви, че неговото министерство ще работи много по-активно с Министерството на образованието и науката за 
подготовката на кадри. 
„В Министерството на иновациите и растежа има поток от нови инвеститори. Идват от Турция с интерес да 
правят най-различни превозни средства, да пренесат у нас техническите си разработки – да ги наречем, на различни 
форми на влакна, а не просто само да се шие тук„, коментира Лорер. 
Той увери, че в момента правителството работи на „шеста, седма, осма скорост“, за да внесе отново Плана за 
възстановяване и развитие в ЕК до края на идната седмица, като прогнозира, че България ще получи първите пари по него 
през юли. 
 
√ Ненужното законодателство от ЕС – как да го разпознаваме и избягваме 
Анализът е от бюлетина на Института за пазарна икономика 
Независимо от многобройните опити за справяне с ненужното законодателство, аргументирано с транспониране на 
правото на ЕС[1], то остава един от основните фактори, нарушаващи целостта на вътрешния пазар на ЕС. В края на 2021 г. 
Литовският институт за свободен пазар в сътрудничество с няколко европейски мозъчни тръстове, между които и ИПИ, 
публикува изследването „Позлатяването: как да го идентифицираме и избягваме“. То анализира настоящите практики на 

https://bnr.bg/post/101586868/kakvi-sa-biznesite-koito-imat-potenciala-da-promenat-i-spasavat-sveta
https://ime.bg/bg/articles/nenujnoto-zakonodatelstvo-ot-es-kak-da-go-razpoznavame-i-izbyagvame/#_ftn1
https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2022/01/Gold-plating-final-2022-01-12.pdf
https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2022/01/Gold-plating-final-2022-01-12.pdf
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„позлатяване“ на местното законодателство и възможните средства за справяне с него за постигане на целите на ЕС спрямо 
малките и средните предприятия и осигуряване на процъфтяващ и конкурентен вътрешен пазар. 
Обикновено позлатяването води до ненужни и неблагоприятни тежести за всички. Това не само поставя в неизгодно 
положение гражданите в една страна, но и създава сегментиран пазар, което прави ЕС по-малко привлекателен за 
чуждестранни инвестиции и чуждестранни МСП. 
На ниво държави-членки анализът отбелязва, че няколко държави вече са създали насоки за избягване на позлатяването. 
Тези препоръки обаче не са съчетани с механизми за прилагане, което ги прави де факто неефективни към момента. 
Съгласно ЕК налице е свръхрегулиране, когато държавата членка предвиди по-високи национални изисквания, разшири 
обхвата на европейския акт, въведе задължения, които са по-широки или по-ограничителни от предвидените, запазва в 
сила разпоредби без отношение към акта и без обосновка. 
Каква е ситуацията в България? 
В България сме свидетели на редовно „позлатяване“ при транспониране и въвеждане на европейско законодателство, 
най-вече чрез: 

• Ненужно добавяне на допълнителни изисквания за отчитане и информиране от страна на бизнеса; 

• Допълнителни процедури за съобразяване със законодателството; 

• По-строги режими на наказания при неспазване на законови изисквания; 

• Увеличаване на субектите на регулиране. 
Крайният резултат е повече разходи за бизнеса, повече намеса на администрацията, несигурност и възможности за 
корупция. 
Най-често идентифицирани проблеми[2] при първоначалното въвеждане на правото на ЕС в България са свързани с: 

• Неспазването на срока на въвеждане на правото на ЕС – голяма част от законопроектите се внасят в Народното 
събрание след изтичането на срока, определен за въвеждане в националното законодателство със съответната 
директива (рамково решение); друга част законопроекти се внасят в НС непосредствено преди изтичането на 
срока за въвеждане в националното законодателство. 

• Погрешно определяне на нивото на акта, с който се въвежда правото на ЕС – директивите често пъти се отнасят до 
специфични и конкретни въпроси и законът не винаги е най-подходящият тип нормативен акт.  Това налага да се 
търси и да се следва диференциран подход, като се предвижда въвеждане и чрез подзаконови нормативни 
актове. 

• Неправилно въвеждане на използваните понятия от европейския акт; неудачен начин на въвеждане – при 
приемането на закони, свързани с въвеждането на право на ЕС, понятията в закона се определят в началото, а не 
в допълнителните разпоредби, както е предвидено по закон. Все по-често допълнителните разпоредби обхващат 
дълъг списък от обяснителни думи и изрази с цел въвеждането на понятията от директивите. В някои 
законопроекти понятията от допълнителните разпоредби се влага различен смисъл от използвания в тялото на 
закона, което внася объркване при прилагането на закона. 

• Грешно определяне на мерките по прилагането на пряко приложимите европейски актове. 

•  Механично въвеждане на директивите – съгласно изискванията директивата е задължителна по отношение на 
целта и постигането на даден резултат от държавите членки, но тя оставя свободата на избор на формата и 
средствата за постигане на преследвания резултат. Следователно въпросът не е в буквалното възпроизвеждане в 
закон на текста на директивите, а в постигането на резултат. 

Трябва да е ясно на всички, че свръхрегулирането е лоша практика, тъй като налага разходи, които може да бъдат 
избегнати. В България свръхрегулирането най-често се случва поради бързане или липса на знание/експертиза. Разбира 
се, има и примери на целенасочени действия по ограничаване на стопанската дейност, прикрити с аргументация за 
транспониране на европейско законодателство. Независимо от причините, губещите сме всички. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
[1] Терминът е gold-plating. 
[2] Информацията е от източници по проект, осъществен през 2021 г. от Народното събрание 
(https://www.parliament.bg/bg/opgg). 
 
√ Еврокомисията настоятелно насърчава страните от ЕС за зелено обучение на учащите се 
В свое предложение Европейската комисия призовава държавите членки да предоставят на учещите от всички възрасти 
достъп до висококачествено и приобщаващо образование и обучение по въпросите на изменението на климата, 
биологичното разнообразие и устойчивостта. 
Целта на предложението е да се подпомогнат страните от ЕС, училищата, висшите учебни заведения, неправителствените 
организации и всички образователни институции при предоставянето на учещите на разбиране и умения в областта на 
устойчивостта, изменението на климата и околната среда. В новата европейска рамка за компетентностите в областта на 
устойчивостта, публикувана от Съвместния изследователски център, която също е на разположение от днес, се очертават 
компетентностите, необходими за екологичния преход, включващи критично мислене, инициативност, зачитане на 
природата и разбиране на въздействието, което ежедневните действия и решения оказват върху околната среда и климата 
в световен мащаб. 
Сред препоръките към страните от съюза са още: 

• да заложат обучението по въпросите на екологичната устойчивост като приоритетна област в политиките и 
програмите за образование и обучение, за да се подкрепи секторът и да му се даде възможност да допринесе за 
екологичния преход; 

https://ime.bg/bg/articles/nenujnoto-zakonodatelstvo-ot-es-kak-da-go-razpoznavame-i-izbyagvame/#_ftn2
https://ime.bg/bg/articles/nenujnoto-zakonodatelstvo-ot-es-kak-da-go-razpoznavame-i-izbyagvame/#_ftnref1
https://ime.bg/bg/articles/nenujnoto-zakonodatelstvo-ot-es-kak-da-go-razpoznavame-i-izbyagvame/#_ftnref2
https://www.parliament.bg/bg/opgg
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-publishes-new-competence-framework-support-learning-environmental-sustainability
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• да насърчават и подкрепят цялостни институционални подходи към устойчивостта, обхващащи преподаването и 
ученето; разработване на визии, планиране и управление; активно участие на учещите и персонала; управление 
на сгради и ресурси и партньорства с местни и по-широки общности; 

• да мобилизират национални и европейски средства за инвестиции в устойчиви и екологосъобразни 
инфраструктура, обучение, инструменти и ресурси с цел повишаване на устойчивостта и подготвеността на 
образованието и обучението за екологичния преход. 

Цитира се проучване на Евробарометър за основните приоритети за ЕС през следващите години, в което младите хора 
отговарят масово, че това трябва да е опазването на околната среда и борбата с изменението на климата (67 %), 
последвани от подобряването на образованието и обучението (56 %). 
Програмата „Еразъм +“ за периода 2021—2027 г. също поставя силен акцент върху екологичния преход в областта на 
образованието и обучението. В годишната работна програма за 2022 г. ще бъде даден приоритет на проекти за 
разработване на екологични компетентности и умения, ориентирани към бъдещето учебни програми и планирани 
подходи към устойчивостта от страна на образователните институции. 
Специална покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти ще осигури финансиране за 
идентифицирането, разработването и изпитването на иновативни подходи към образованието, насочено към екологична 
устойчивост. 
Комисията също така ще предостави възможности за обучение и общности на практика за преподавателите чрез портала 
за училищно образование и eTwinning. Новият портал на Европейско пространство за образование на Комисията дава 
възможност за лесен достъп до информация относно образованието и обучението в ЕС, включително специфична 
информация за образование в областта на екологията. 
 
√ Защо Франция се готви да натовари на пълна мощност централите си на въглища 
Френското правителство подготвя постановление, което ще позволи до края на януари двете все още действащи въглищни 
централи да произведат повече електроенергия от лимита, който им е заложен с оглед ограничаване на замърсяващите 
емисии. 
Германските медии веднага скочиха. Един от основните ежедневници Frankfurter Allgemeine Zeitung излезе на първа 
страница със заглавие „Франция рестартира централите си на въглища“. 
В контекста на бурните дебати между Берлин и Париж по повод енергийната им политика, в Германия се надигат гласове, 
които злобно отбелязват парадокса на сегашната ситуация. Франция, която хвали екологичните ползи от святата за нея 
ядрена енергия (толкова мразена в Германия) се вижда принудена да върне в енергийния си микс най-замърсяващото 
производство – това на въглища, пише в свой анализ France 24. 
Малко поле за действие 
Всъщност, Париж все още не е пуснал на пълна мощност ТЕЦ-овете си. Но правителството се подготвя за това с едно 
постановление разработено от… Министерството на енергийния преход. Текстът, който трябва да бъде гласуван в края на 
януари, позволява увеличаването на „тавана на емисиите на газове с парников ефект за централи, които произвеждат 
електроенергия на основата на твърди горива“. 
От 1 януари тази година френските централи на въглища имат лимит за въглеродни емисии, съответстващи на 700 часа 
работа годишно. Сега този лимит ще бъде повишен до 1000 часа годишно, но само до 28 февруари. 
Тази мярка засяга двете останали все още действащи ТЕЦ: в Кордме и в Сен-Аволд. За втората това ще бъде така да се каже 
„последен залп на честта“, тъй като след това през март ще бъде окончателно затворена. 
Прибягването в последния момент към изключително замърсяващите въглищни централи, които за производството на ел-
енергия емитират 68 пъти повече CO2, отколкото атомните, има за цел да предотврати риска от недостиг на електричество, 
защото никога досега както тази зима не е имало толкова малко поле за маневриране. Засега нищо не говори, че във 
Франция ще има дефицит, а и по меките температури от началото на годината подсказват, че няма да се стигне до пик на 
потребление. 
Но постановлението беше одобрено в края на миналата година, когато енергийната ситуация не беше толкова розова. 
Правителството не можеше да бъде сигурно: беше много студено, а същевремнно вносът на енергия беше голям, а 
икономиката в структурен спад поради това, че много предприятия не работеха с пълния си капацитет. При това няма 
гаранция, че метеорологичната прогноза ще бъде милостива през февруари. 
Ядрените реактори не работят на максимума 
Освен централите на въглища, има и други решения: правителството може да изиска от големите консуматори на ел-
енергия като производители на хартия, пречиствателни станции и др., да отложат част от своето потребление срещу 
съответно обезщетение. Доставчиците на ток могат да прибегнат до намаляването на напрежението по мрежата или до 
прекъсване на енерго подаването на някои ограничени места, но именно това се опитва правителството да избегне. 
През миналата година тези мерки бяха достатъчни, за да се преживее спокойно зимата, но тази – това не е сигурно. Има и 
други фактори, които обясняват защо сега ситуацията е по-тежка. Първо, това е липсата на вятър, поради което 
ветрогенераторите произвеждат по-малко ток от предвиденото. 
Повишаването на вноса също не е особено привлекателно решение. Освен че Франция обичайно е доставчик на 
международните пазари, и цените на тях остават твърде високи. 
Основният фактор обаче е, че атомните централи произвеждат по-малко ел-енергия от обикновено. Дузина от 56-те 
реактора във Франция в момента не работят поради профилактика, което означава, че ядреният парк работи със 78% от 
своя производствен капацитет. 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2224
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2224
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_1326
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2022
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
https://education.ec.europa.eu/
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Четири от най-големите реактори трябваше да бъдат спрени поради разкриването на недостатъци в работата на ситемата 
тръбопроводи, по които циркулира водата. Това са непредвидени спирания, които лишават Франция от най-големите ѝ 
реактори, които представляват 10% от общите ядрени мощности на страната. 
Към тези инциденти трябва да се прибави и нарушаването на календара за профилактика на ядрените централи поради 
Ковид-кризата. EDF (френската електрическа компания) не може да си позволи повече да отлага някои операции, макар 
че, ако температурите паднат отново и вятърът не се засили, Франция ще има нужда от всичките си ядрени мощности. Това 
може да я принуди на пусне въглищните централи на пълна пара в момент, когато твърди, че благодарение на атомната 
енерегетика тя е част от „зелените“ отличници на Европа. 
 
√ САЩ питат Европа откъде ще вземе газ при руско-украинска криза 
Правителството на САЩ е провело разговори с няколко международни енергийни компании относно планове за 
извънредни доставки на природен газ за Европа, в случай че конфликтът между Русия и Украйна наруши руските доставки, 
информират Ройтерс и Euractiv.bg, позовавайки се на американски държавни служители и източници от индустрията. 
Европейският съюз зависи от Русия за около една трета от доставките си на газ, като всяко тяхно прекъсване ще изостри 
енергийната криза в Европа, причинена от недостиг на гориво. 
От информацията става ясно, че от Държавния департамент са се обърнали към бизнеса с въпрос, откъде биха могли да 
дойдат допълнителни доставки, в случай че са необходими. 
В отговор компаниите са изтъкнали, че глобалните доставки на газ са ограничени и има малко наличен газ, който да 
замести големите количества от Русия. 
Говорител на Съвета за национална сигурност на САЩ не е пожелал да коментира разговорите на САЩ с енергийни 
компании, но е потвърдил, че тече планиране при извънредни ситуации. Изтгочник от средите на индустрията обаче е 
заявил, че САЩ са обещали да помогнат на Европа, ако има недостиг на енергия поради конфликт или санкции. 
Износът на втечнен природен газ (LNG) от САЩ се очаква да нарасне тази година и да стане най-големият доставчик на 
втечнен природен газ в света. Конкуренти на Европа за получаване на втечнен природен газ от Съединените щати и Катар 
са Китай и Япония, които също са изправени пред енергийна криза. 
 
Мениджър 
 
√ Румен Радев ще положи клетва за втория си мандат в сряда 
Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще положат клетва за втория си мандат пред Народното 
събрание на тържествена церемония от 10.00 часа на 19 януари. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В 
рамките на церемонията ще бъде прочетено решението, с което Централната избирателна комисия обявява Румен Радев 
и Илияна Йотова за избрани за президент и вицепрезидент на България. След това двамата ще положат клетва пред 
Народното събрание да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от 
интересите на народа. 
Президентът Радев ще направи обръщение към народа и Народното събрание. Церемонията ще се предава пряко по 
Българската национална телевизия и Българското национално радио.  
След церемонията в Народното събрание, в 11:00 часа, Негово Светейшество патриарх Неофит ще посрещне в 
патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова и ще 
отслужи тържествен молебен по повод предстоящото им встъпване в длъжност. 
Патриархът ще поздрави държавния глава и с архипастирско слово с благопожелания за Божията благодатна подкрепа за 
мирно и плодотворно служение на българския народ. За втори път българският патриарх Неофит лично ще отслужи 
молебен и ще благослови президента Радев за успешен мандат като държавен глава.  
 
√ Назначиха още 8 нови областни управители 
На подпис и неприсъствено, правителството прие решение, с което заменя с нови още 8 областни управители, след като в 
рамките на две седмици смени 15 от тях. 
Ралица Манолова е назначена за областен управител на област Габрово. Тя е магистър по специалност "Международни 
икономически отношения", с дългогодишен опит в Областна администрация - Габрово, както и в частния сектор.  
За областен управител на област Ловеч е назначен Виктор Стойчев. Той е икономист, с дългогодишен опит в 
териториалните дирекции на Националната агенция за приходите - Велико Търново и Ловеч.  
Ванина Вецина е новият областен управител на област Монтана. Тя е инженер-геодезист и магистър по специалност 
"Европейска публична администрация", с дългогодишен опит като независим оценител и консултант в строителството.  
За областен управител на област Перник е назначен Кирил Стоев. Той е магистър по "Европейска интеграция", с опит в 
частния сектор. 
Катя Кръстева става областен управител на област Силистра. Тя е завършила специалност "Начална училищна педагогика", 
с опит в училищното образование, от 2019 г. е кметски наместник - с. Ценович.  
Наско Василев ще бъде областен управител на област Стара Загора. Той е магистър по ветеринарна медицина. Притежава 
образователна и научна степен доктор и е професор в Тракийския университет - Стара Загора, където е заемал ръководните 
длъжности на заместник-декан и заместник-ректор.  
Владимир Йолов е назначеният за областен управител на област Шумен. Той е магистър по финансов мениджмънт, доктор 
по "Международни икономически отношения" с дългогодишен опит в частния сектор.  
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За областен управител на област Ямбол е определен Васил Александров. Той е магистър по "Международни 
икономически отношения" и "Финанси", с дългогодишен опит като кредитен инспектор в банка. От 2020 г. работи в община 
Ямбол, а от 2021 г. е заместник-кмет на общината.  
 
√ Министърът на регионалното развитие уволни шефка на "Автомагистрали" 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов е подписал вчера заповед за 
освобождаване на изпълнителния директор на „Автомагистрали“ ЕАД Десислава Христова. Причините не се посочват. 
Предстои вписване на промяната в Търговския регистър, а със същата заповед се прави и изменение на устава на 
дружеството, стана ясно от съобщение на пресцентъра на министерството на регионалното развитие. Промяната 
предвижда то да се представлява от един изпълнителен директор вместо двама, както е било до момента. Така, 
изпълнителен директор на "Автомагистрали" ще бъде само Иван Станчев. 
Десислава Христова бе назначена по време на първото служебно правителство - първоначално като член на съвета на 
директорите. След това МРРБ обяви конкурс за тази позиция, тя го спечели и бе назначена за постоянно. Впоследствие бе 
определена и за шеф на Съвета на директорите, както и за втори изпълнителен директор.  
Христова беше в борда на държавната компания и по време на правителството на ГЕРБ в периода 2018-2019 г. Тя подаде 
оставка, след като в медиите изтече запис на неин телефонен разговор с шеф на дирекция в пътната агенция, в който се 
чуваше, че дава конкретни указания "на Иван да се дават повече поръчки".  
 
√ Спортният министър освободи "без мотиви" ръководството на тотото 
Спортният ни министър Радостин Василев освободи едностранно ръководството на тотото след среща с него вчера. 
Колегите не пожелаха да се разделим по взаимно съгласие, коментира той. "Стана с едностранен акт на министъра. Не съм 
длъжен да давам мотиви. Законът за публичните предприятия ми дава възможност да прекратявам това мандатно 
правоотношение предсрочно. Това и правя. Такова е желанието на колегите, не пожелаха да се разделим по взаимно 
съгласие", призна Василев.  
"Разговаряхме по всички възможни варианти, но заедно стигнахме до извода, че ще се случи едностранно. Аз не съм съд. 
Доколкото разбрах, декларираха, че няма да обжалват", посочи той, цитиран от БНР.  
Василев обяви намеренията си да смени ръководството на Българския спортен тотализатор, както и да уволни половината 
настоящи служители в подопечното му министерство в края на миналата седмица. 
"Аз съм принципал на това дружество и смятам, че бих могъл да поддържам по-добра комуникация с ръководство, което 
съм назначил и не е политизирано. Новият шеф ще бъде обявен допълнително. Ще продължим комуникация с 
изпълнителния директор, твърде възможно е той да остане в самия тотализатор. Няма скандал тук", заяви още той вчера. 
"Най-важно е какво очаква ръководството на спортния тотализатор. Аз очаквам печалби, естествено - търговски резултати. 
Никога не е било обсъждано тотото да не е монополист, слуховете за либерализиране на пазара са лъжа", допълни 
Василев. По-рано вчера ръководството на спортния тотализатор даде пресконференция, на която съобщи, че дружеството 
е на печалба, нещо повече "БСТ никога досега не е генерирал толкова пари към държавата, както през 2021 година -  общо 
84,5 милиона лева или почти цялата издръжка на ММС". 
Изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров определи като политическо решение 
заявката на спортния министър от петък за освобождаването на ръководството на тотализатора и  разкри, че и служебният 
министър Андрей Кузманов се е опитал да смени ръководството на тотото, но намерението му е било спряно със съдебна 
жалба.  
"Миналата година август месец имаше опит от г-н Кузманов, предишния министър, пак да смени борда на директорите. 
Беше входирана заповед, тя е видима в Търговския регистър, с нови лица, с нов Управителен съвет, без ние да бъдем 
уведомени и предупредени, аз лично разбрах от Търговския регистър. Съответно ние обжалвахме в съда това решение, 
съдът спря вписването на новия УС и в момента текат дела", каза вчера той. Петров също така отговори утвърдително и на 
въпрос дали новата власт има намерение отново да либерализира лотариите, които бяха преместени под шапката на 
тотализатора със специална законодателна промяна.  
"Имам такава информация, това си е тяхно решение", каза той. 
 
√ Удължиха срока за участие в Годишните награди за отговорен бизнес 2021 
Заради висок интерес, Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) удължи срока за кандидатстване в Годишните 
награди за отговорен бизнес 2021 – най-авторитетния национален конкурс за корпоративна социална отговорност и 
устойчиво развитие. Състезанието е отворено за всички компании у нас независимо от размер, сектор, местоположение и 
дали са членове на БФБЛ. Те могат да подадат своите добри примери за проекти с кауза или да бъдат номинирани от 
своите партньори от неправителствения сектор, комуникационни агенции, агенции за подбор на персонал и др. Новият 
срок изтича на 31 януари 2022 г., такса за участие няма, а за регламента и останалите подробности посетете www.bblf.bg. 
Целта на Годишните награди за отговорен бизнес, които БФБЛ провежда за 19-а поредна година, е да отличат най-добрите 
корпоративни проекти със значим ефект върху хората, обществото и природата. Всички номинирани инициативи ще 
бъдат включени и в националната КСО платформа, която БФБЛ поддържа на уебсайта си със социални програми, 
осъществявани през годините от частния сектор в България. 
Новост в актуалното издание е категорията „Многообразие на работното място“ – част от усилията на БФБЛ като 
учредител на Хартата на многообразието в България да насърчи равенството и социалното приобщаване в работна среда.  
Председателят на БФБЛ Левон Хампарцумян коментира: „Конкурсът, организиран от БФБЛ за 19-а поредна година, цели 
да насочи общественото внимание към компании с кауза, които последователно развиват и подкрепят проекти с 

https://www.bblf.bg/bg/projects-info/118/godishni-nagradi-za-otgovoren-biznes-2021
https://www.bblf.bg/bg/projects-info/118/godishni-nagradi-za-otgovoren-biznes-2021
http://www.bblf.bg/
https://www.bblf.bg/bg/iniciativi/archive/1/2020/godishni-nagradi-za-otgovoren-biznes
https://diverse-bg.eu/
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положителен ефект върху служителите, околната среда и различни социални групи. Те ще споделят своя ценен опит с 
колегите си от общността на отговорния бизнес, а най-успешните инициативи ще бъдат отличени от експертно обективно 
жури. Така ще стимулираме и следващото поколение лидери да дава добър пример”.  
Годишните награди за отговорен бизнес ще отличат обществените  ангажименти на частния сектор в седем категории: 
„Инвеститор в обществото“, „Инвеститор в знанието“, „Инвеститор в околната среда“, „Инвеститор в човешкия капитал“, 
„Маркетинг, свързан с кауза“, „Най-добра социална политика на малко и средно предприятие“ и новата „Многообразие 
на работното място“. Всички подадени проекти се състезават и за специалната награда Еngage за принос на служителите 
към определена кауза или социалнозначима инициатива на компанията. 
Кандидатурите ще бъдат оценени от независимо жури от признати експерти в различни области, а победителите и 
финалистите ще бъдат обявени през пролетта на 2022 г. 
 
√ Рекорден спад на потребителските разходи в ЕС 
Потребителските разходи на домакинствата в Европейския съюз са намалели миналата година с безпрецедентните 8% в 
сравнение с предходната година, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат. 
Спад на потребителските разходи на домакинствата е отчетен във всички страни членки на ЕС. 
Това е най-голямото годишно намаление, откакто се води тази статистика, и се дължи на влиянието на пандемията от 
COVID-19. Мерките за социална дистанция, наложените от правителствата ограничения за движение на хора и за 
икономически дейности, които не са от първостепенно значение, са засегнали тежко потребителските разходи на 
домакинствата. 
В България потребителските разходи на домакинствата са намалели с 4,9%. В сравнение с 2019 г., най-голям спад през 2020 
г. е отчетен в Малта (минус 22%), следвана от Хърватия, Испания и Гърция (по минус 16%). 
 

 
 
Най-малко понижение е регистрирано в Словакия и Дания (по минус 2%), следвана от Литва и Полша (по минус 3%). 
Най-голям дял от общите разходи се пада на категорията „Жилища, вода, електричество, газ и други горива“ (25,7%). 
Следващи по дял са „Хранителни стоки и безалкохолни напитки“ (14, 8%), „Транспорт“ (11,6%), „Други стоки и услуги“ 
(11,5%), „Развлечения и култура“ (7,8%). 
 
√ Брюксел се готви за „удар“ срещу Газпром 
Ръководството на Европейската комисия и Международната енергийна агенция (МАЕ) нямат намерение да облекчат 
натиска върху руската енергийна компания Газпром и подготвят координирана атака, която да я принуди да промени 
поведението си на пазар, пише американското издание Politico. 
Както отбелязват авторите на статията, отношенията между Газпром и официален Брюксел остават крайно напрегнати. 
Руската компания настоява, че изпълнява изцяло своите договорни задължения, но Европейската комисия и МАЕ смятат, 
че тя е в основата на създаването на изкуствен недостиг на гориво в Европа. Освен това според Брюксел Москва изкуствено 
завишава търсенето на газ. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220117-1
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По тази причина, европейските власти подготвят ответен удар срещу Газпром в няколко посоки едновременно: от една 
страна, да предявят спрямо руския газов гигант официални обвинения в монопол и манипулиране на цените на газа, а от 
друга страна, да блокират пускането на Северен поток — 2". 
По-рано Тим Кьолер, директор на германската асоциация на газовата индустрия Zukunft Gas, заяви, че пускането на 
газопровода „Северен поток 2“ ще се състои през 2022 г., след което цените на европейския газов пазар ще се 
стабилизират. Според него "Газпром" няма да бъде заинтересован от установяването на твърде висока цена на горивото, 
тъй като това може да доведе до намаляване на потреблението на газ. 
Междувременно "Газпром" излезе  с изявление днес, в което оповести, че Европа е изтеглила от подземните си хранилища 
62,6% от газа, запълнен през лятото. 
"По данни на Gas Infrastructure Europe, към 15 януари обемът на активния газ в европейските подземни хранилища е с 25% 
(15,6 млрд. куб. м) по-малко от миналогодишния. Вече са изтеглени 62,6% от количествата газ, нагнетени през летния 
период", заяви компанията в официалния си канал в Telegram. 
Уточнява се, че обемът на активния газ в европейските хранилища към 15 януари е бил 46,9 млрд. куб. м, което е с 1,091 
млрд. куб. м под историческите минимални стойности към тази дата. 
"Газпром" също така заяви, че не е резервирал никакъв капацитет за изпомпване на газ за Европа през газопровода "Ямал-
Европа" за месец февруари, подчертавайки рязкото намаляване на руския износ за региона през тази година. 
Руският газов гигант посочва, че досега през януари тръбопроводният износ на руски газ е спаднал с 41% спрямо миналата 
година, подчертавайки въздействието на реверсивното подаване на природен газ през "газопровода Ямал-Европа" в 
посока от Германия към Полша, който обикновено пренася руски газ на запад. 
 
√ Дипломатически рейд на германския външен министър в Киев и в Москва 
Германското правителство е готово на сериозен диалог за европейска сигурност с Русия, но няма да се отклони от 
принципите си, съобщи външният министър Аналена Бербок, която в два поредни дни, вчера и днес е на посещение в Киев 
и Москва. 
„Готови сме да проведем сериозен диалог за взаимни споразумения и да предприемем стъпки, които ще дадат повече 
сигурност на всички в Европа, включително и на Русия. Ние обаче не можем и няма да се отклоним от основните принципи 
на Хелзинкското споразумение“, настоя Бербок, цитирана от ТАСС, визирайки документа от 1975 г., подписан на 
Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа и считан за ключов елемент от потушаването на напрежението от 
Студената война. 
По време на двудневната си дипломатическа совалка Бербок първо проведе разговори вчера с украинския президент 
Володимир Зеленски и колегата си Дмитрий Кулеба. После отпътува за Москва, където за днес има насрочена среща с 
руския външен министър Сергей Лавров. На срещите ще бъдат обсъдени ситуацията в Донбас, напрежението на руско-
украинската граница и двустранните отношения. 
„По време на разговорите ми в Москва ще бъде важно за мен да посоча нашата позиция. Новото федерално правителство 
иска задълбочени и стабилни отношения с Русия. Списъкът с конфликтни въпроси, които трябва да обсъдим, е дълъг“, 
коментира германският външен министър. 
Говорейки за важните двустранни теми, тя изброи науката, културата, търговията, възобновяемите енергийни източници 
и климатичните проблеми. 
 
√ Русия и Беларус готвят съвместни военни учения 
Русия и Беларус ще проведат съвместни военни учения през февруари. За това съобщи беларуският президент Александър 
Лукашенко на фона на растящото напрежение между Изтока и Запада заради Украйна. 
Москва вече разтревожи западните държави заради натрупването на войски близо до границата с Украйна и 
заплашителната реторика, предизвиквайки опасения, че може да нахлуе на територията на съседката си. Русия отрича 
подобен план, припомня „Ройтерс“. 
„Планирахме да започнем ученията през февруари. Определете точна дата и ни уведомете, така че да не ни обвиняват, че 
сме натрупали войски тук изневиделица, сякаш се подготвяме за война.“, каза Лукашенко на министъра на отбраната на 
Беларус. 
Освен това той обвини Украйна в струпване на военни близо до Беларус в коментари, разпространени от Министерството 
на отбраната. Лукашенко заяви още, че Полша и Балтийските държави имат над 30 хил. военни в близост до границите на 
Беларус. 
„Това трябва да са нормални учения за изработване на определен план в конфронтацията с тези сили: на запад 
(Балтийските държави и Полша) и на юг (Украйна)“, каза Лукашенко, цитиран от държавната информационна агенция 
„Белта“. 
На свой ред Кремъл заяви, че Естония е била готова да приеме до 5 хил. военни на НАТО и това показва, че Москва е права 
да се тревожи. „Точно такива неща доказват, че имаме основания да се притесняваме и че не сме причината за ескалация 
на напрежението“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. 
 
√ Си Дзинпин пред Световния икономически форум: Да премахнем бариерите, вместо да издигаме стени 
„Светът днес преминава през големи проблеми, невиждани от цял век. Тези промени не са ограничени до определен 
момент, събитие, страна или регион. На фона на тези промени, комбинирани с пандемията, светът се озова в нов период 
на турбулентност и трансформация“. Това заяви китайският президент Си Дзинпин при откриването на първия ден от 
Световния икономически форум в Давос, който тази година отново се провежда онлайн. 
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„Как можем да победим пандемията и да изградим светът след ковид? Това са теми, от които са заинтересовани хората 
по целия свят и въпроси, на които трябва да дадем отговори“, коментира Си. 
По думите му историята на човечеството е история на постигане на растеж чрез справянето с различни тестове и 
преодоляването на различни кризи. 
„След две седмици Китай ще празнува Лунната Нова година и началото на годината на Годината на Тигъра. За да се справим 
с големите предизвикателства, пред които е изправено човечеството, трябва да действаме със смелостта и силата на 
тигъра. Трябва да направим всичко нужно, за да излезем от сянката на пандемията и да подкрепим икономическото и 
социалното възстановяване, така че  слънчевите лъчи да осветят бъдещето на човечеството“, каза Си. 
Според него общото взаимодействие е начинът да бъде победена пандемията. 
„Международната общност води люта битка. Фактите отново ни показаха, че на фона на приливните вълни на глобалната 
криза страните не плуват самостоятелно в около 190 малки лодки, а всички са на голям кораб, от който зависи общата ни 
съдба. Малките лодки може да не оцелеят при буря, но големият кораб е достатъчно силен, за да я преодолее“, каза 
китайският президент. 
Той заяви, че благодарение на общите усилия на международната общност е постигнат значителен напредък в борбата с 
пандемията, но тя се оказва по-продължителна заради появата на нови варианти, които се разпространяват по-бързо. 
Той подчерта значението на равнопоставеното разпространение на ваксини и ускоряване на кампаниите за имунизация. 
Си каза, че Китай вече е изпратил повече от 2 млн. дози ваксини на повече от 121 страни и международни организации. 
„Китай ще предостави още 1 млн. дози ваксини на африкански страни, включително 160 млн. като дарение“, добави той. 
Китайският президент посочи, че световната икономика се издига от дълбините, в които попадна заради пандемията, но 
все още е изправена пред много ограничения. 
„Глобалните вериги на доставки са нарушени, цените на суровините продължават да растат, енергийните запаси са 
ограничени. Тези рискове се натрупват и подсилват несигурността за икономическото възстановяване“, каза той. 
По думите му рязка промяна в паричните политики на страните ще донесе предизвикателства пред глобалната 
икономическа и финансова стабилност, като развиващите се държави ще поемат по-голямата част от този удар. 
Според него въпреки „приливните вълни“ срещу глобализацията, този процес не е и няма да излезе извън релси. 
„Трябва да премахнем бариерите, а не да издигаме стени. Трябва да се отворим, а не да затворим вратите си. Трябва да 
търсим интеграция, а не разделяне. Това е начинът за изграждане на отворена световна икономика“, коментира Си. 
Китайският лидер смята още, че трябва да създадем ефективни правила за изкуствения интелект и дигиталната икономика 
на база на общи консултации. 
Той подчерта, че трябва да бъде намалена разликата между бедните и богатите страни. 
„Индексът на човешко развитие се понижи за първи път от 30 години. Бедното население на света нарасна с повече от 100 
млн. души. Близо 800 млн. души гладуват“, отбеляза той. 
 „Пред каквито и трудности да сме изправени в бъдеще трябва да следваме философията на развитие, която поставя хората 
в своя център“, каза Си, подчертавайки нуждата от засилване на сътрудничество в областта на климата. 
„Трябва да се откажем от начина на мислене от времето на Студената война и да търсим мирно съжителство и резултати, 
при които всички печелят“, добави той. 
Според него протекционизмът и едностранните действия не защитават никого, а нараняват интересите на всички. 
„Разширяването на концепцията за национална сигурност, така че да бъдат ограничавани икономическият и 
технологичният напредък на други страни, и опитите да се политизират икономически, научни и технологични въпроси, 
ще подкопае международните усилия за справяне с общи предизвикателства“, заяви Си. 
„Трябва да изберем диалога пред конфронтацията и да се изправим срещу всички форми на протекционизъм, 
едностранчивост и хегемония“, каза още той. 
 
√ Икономиката на Китай с най-силен ръст от близо 10 години 
Китайската икономика е нараснала с 8,1% през 2021 г., след като силното промишлено производство е компенсирало спада 
на продажбите на дребно в края на годината, сочат официалните данни на Националното статистическо бюро на Китай, 
цитирани от Си Ен Би Си. 
Това е най-силният годишен темп на растеж от 2012 г., като целта на Пекин за 2021 г. бе за повишение на брутния вътрешен 
продукт с 6%.   
През четвъртото тримесечие на миналата година БВП на Китай се е увеличил с 4% на годишна база, което е над 
прогнозираният ръст от 3,6%, но представлява забавяне в сравнение с рекордния растеж от 18,3% през първото и 7,9% през 
второто тримесечие. 
Промишленото производство на Китай е нараснало с 4,3% през декември в сравнение със същия месец на предходната 
година, надминавайки очакванията за увеличение с 3,6%.   
Продажбите на дребно обаче се увеличиха само с 1,7% на годишна база през декември, което е най-ниският ръст от 
септември 2020 година, 
„Трябва да сме наясно, че външната среда е по-сложна и несигурна, а вътрешната икономика е под троен натиск от свиване 
на търсенето, проблеми с веригите на доставка и понижение на целите“, посочват от Националното статистическо бюро. 
В същото време нивото на градска безработица в страната през декември се е изравнило със средното за годината равнище 
от 5,1%. Безработицата във възрастовата група 16-24 г. остава по-висока – 14,3%. 
„По-добрите от очакваното данни за БВП не променят голямата картина – икономиката на Китай е изправена пред 
множество затруднения, като вече е в ход цикъл на облекчаване на политиката“, коментира Лари Ху, главен икономист за 
Китай в Macquarie. 
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Политиката на Китай за „нулев ковид“ поставя под напрежение редица сектори в страната и води със себе си нови 
ограничения върху пътуванията. От края на декември насам  13-милионният град Сиан е под карантина след откриване на 
огнище на вируса. През януари под пълен или частичен локдаун бяха поставени и други градове. 
На този фон Goldman Sachs понижи прогнозата си за ръста на брутния вътрешен продукт на Китай през 2022 г. с 0,5 
процентни пункта до 4,3%. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в зелено на фона на икономическите данни от Китай 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в понеделник, докато 
инвеститорите анализираха корпоративните отчети и данните за икономическия растеж на Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,33 пункта, или 0,48%, до 483,49 пункта. Немският показател DAX се 
повиши с 42,62 пункта, или 0,27%, до 15 925,86 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира ръст 
от 41,06 пункта, или 0,54%, до 7 584,01 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 39,05 пункта, или 0,55%, до 7 182,05 
пункта 
На пазарите повлияха данните за повишението на брутния вътрешен продукт на Китай с над 8% през 2021 г., макар и през 
последното тримесечие на годината да се наблюдава забавяне на растежа. 
Акциите на Credit Suisse в Швейцария поевтиняха с 1,68%, след като банковият гигант се забърка в нов скандал. 
Председателят на банката Антонио Хорта-Осорио подаде оставка едва девет месеца, след като застана на поста. Поводът 
е нарушаване на правилата за карантина срещу коронавируса на Швейцария и на Обединеното кралство. Това е поредният 
проблем за банката, след двата скандала с фирмата за финансови услуги Greensill Capital и с фамилния офис Archegos 
Capital Management, при които тя загуби огромни суми. 
Цената на книжата на Unilever се понижи, след като нидерландската компания съобщи, че смята, че подразделението за 
потребителски стоки на GSK пасва добре на нейните стратегически нужди. По-рано GSK потвърди, че е отхвърлил 
предложение за продажба на потребителския си бизнес, което според медиите е било в размер на 50 млрд. паунда. 
Акциите на Unilever поевтиняха с 7,31%, а тези на GSK поскъпнаха с 0,91%. 
Разнопосочна търговия в САЩ 
Американските борсови индекси записаха смесени резултати в петък, следвайки поевтиняването на акциите на големите 
американски банки, които представиха финансовите си резултати за последното тримесечие, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 201,81 пункта, или 0,56%, до 35 911,81 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 3,82 пункта, или 0,08%, до 4 662,85 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 86,94 пункта, или 0,59%, до 14 893,75 пункта. 
Банковите акции, които се представят по-добре от средното за пазара през последните седмици, следвайки ръста на 
доходността по държавните ценни книжа, регистрираха предимно загуби в петък, след като техните финансови отчети не 
впечатлиха инвеститорите въпреки не лошите резултати. 
Акциите на JP Morgan поевтиняха с 6,15%, въпреки че печалбата на банката надмина прогнозите на анализаторите 
благодарение на подразделението за инвестиционно банкиране. JP Morgan обяви, че през последното тримесечие е 
постигнала печалба на акция от 3,33 долара при очаквани 3,01 долара.Най-голямата американска банка по активи отчете 
скок с 28% на приходите от инвестиционно банкиране, както и спад с 13% на общите й приходи. 
Цената на книжата на Citigroup се понижи с 1,25%, след като банката обяви спад на печалбите за четвъртото тримесечие 
от 26%. Акциите на Morgan Stanley и Goldman Sachs, които ще представят финансовите си резултати тази седмица, също 
поевитняха. 
Цената на книжата на Wells Fargo обаче се повиши с 3,68%, след като приходите на компанията надминаха прогнозите на 
анализаторите. 
„Единственото нещо, което наистина привлича вниманието, е ръстът на разходите. Видяхме това както в числата на Wells 
Fargo, така и на JPMorgan“, каза Джерард Касиди, анализатор на големи капиталови банки в RBC Capital Markets. Wells Fargo 
вече има планове за бъдещо намаляване на разходите, което може да обясни доброто представяне на банката в петък, 
отбеляза Касиди. 
Акциите на Netflix поскъпнаха с 1,25%, след като компанията обяви увеличение на цените за абонатите в САЩ и Канада. 
На икономическия фронт, продажбите на дребно в САЩ се свиха с 1,9% през декември, което е значително по-лош резултат 
от очаквания от икономистите, анкетирани от Dow Jones, спад от 0,1%. 
Стартът на 2022 г. се оказа труден за инвеститорите. Технологичните акции паднаха рязко през първата седмица на 
годината, след като Фед сигнализира за по-агресивен подход към инфлацията, придружен от ангажимент за повишаване 
на лихвите. 
За седмицата Nasdaq падна с 0,28%, докато Dow и S&P 500 загубиха съответно 0,88% и 0,30%. Това бе трета поредна 
седмица на червено за Nasdaq. 
Китайските акции поскъпнаха на фона на данните за ръст на икономиката на страната 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в 
понеделник, след като втората най-голяма икономика в света отчете значителен ръст за 2021 г., предаде Си Ен Би Си. 
Според Националното статистическо бюро на Китай икономиката на страната е нараснала с 8,1% през 2021 г., което е малко 
под прогнозираното повишение с 8,4%, но е и най-силният годишен темп на растеж от 2012 г. През четвъртото тримесечие 
на миналата година БВП на Китай се е увеличил с 4% на годишна база, което е над прогнозираният ръст от 3,6%. 
Промишленото производство също нарасна и надмина очакванията, но продажбите на дребно регистрираха по-скромно 
увеличение. 
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„Данните за продажбите на дребно бяха голямо разочарование“, коментира Джоанна Чуа от в Citi Global Markets. „Според 
мен това е една сфера, която изисква малко повече подкрепа“, добави той. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете ръст от 20,41 пункта, или 0,58%, до 3 541,67 
пункта, докато по-малкият индекс Shenzhen Composite се повиши с 37,62 пункта, или 1,54%, до 2 473,01 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng регистрира спад от 165,29 пункта, или 0,68%, до 24 218,03 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 напредна с 209,24 пункта, или 0,74%, до 28 333,52 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 31,82 пункта, или 1,09%, до 2 890,1 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се записа ръст от 23,4 пункта, или 0,32%, до 7 417,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 1,06 пункта, или 0,16%, до 644,72 пункта. BGBX40 се повиши с 0,08 пункта, или 0,06%, до 145,26 пункта. 
BGTR30 изтри 1,82 пункта от стойността си, или 0,26%, достигайки ниво от 697,50 пункта.  BGREIT напредна с 0,69 пункта, 
или 0,41%, до 168,02 пункта. 
 
√ Цената на сорта Брент достигна 7-годишен връх 
Цените на петрола се повишиха с повече от 1 долар в ранната търговия във вторник на фона на геополитическото 
напрежение в Близкия изток, след като йеменските бунтовници хути атакуваха цистерни с гориво в Обединените арабски 
емирства, предаде Ройтерс. 
Към 9:10 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,24 долара, или 1,43%, до 87,72 долара за барел, достигайки най-
високо ниво от октомври 2014 г. насам. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,54 долара, или 1,84%, 
до двумесечен връх от 85,36 долара за барел. 
След като нанесоха удари с дронове и ракети, които предизвикаха експлозии в цистерни с гориво и убиха трима души, 
йеменските хути предупредиха, че може да атакуват и други съоръжения, докато ОАЕ казаха, че си запазват правото да 
„отговарят на тези терористични атаки“. 
Нефтената компания ADNOC от ОАЕ заяви, че е активирала планове, за да осигури непрекъснато снабдяване с продукти на 
своите местни и международни клиенти след инцидент в склад за гориво в Мусафа. 
Анализатори на CommSec казаха, че цените на петрола също са били подкрепени от по-ниските зимни температури в 
северното полукълбо, които увеличават търсенето на горива за отопление. 
„Прогнозите на анализаторите са, че търсенето ще изпревари предлагането тази година, тъй като светът се отваря от 2 
години блокиране и възобновява по-нормална траектория на търсенето“, каза Аш Глоувър от CMC Markets. 
Някои производители в рамките на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) изпитват затруднения с 
покриването на квотите си за доставки на петрол, част от споразумението с Русия и другите съюзници на организацията, 
за увеличаване на доставките с 400 000 барела на ден към всеки месец. 
„Това трябва да продължи да подкрепя петрола и да засили разговорите за трицифрени цени“, каза анализаторът на 
OANDA Крейг Ерлам. 
„Ако сегашното геополитическо напрежение продължи и членовете на ОПЕК+ не могат да постигнат увеличението си от 
400 000 барела на ден, цените може да достигнат границата от 100 долара за барел“,, смята Глоувър. 
 
√ Пандемията продължава да потиска световния пазар на труда 
Пандемията от Covid-19 продължава да причинява поражения на световния пазар на труда, а възстановяването на 
равнищата от преди здравната криза може да отнеме години. Това сочи доклад на Международната организация на труда 
(МОТ), цитиран от Франс прес.  
МОТ беше принудена да преразгледа към голямо понижение прогнозите си за възстановяването на пазара на труда през 
тази година поради отражението на вариантите "Делта" и "Омикрон", тежко засегнали повечето страни по 
света. Организацията вече очаква световен дефицит на отработени часове, равняващ се 52 милиона работни места на 
пълен щат в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. Това е два пъти повече, отколкото предвиждаше организацията 
през май 2021 г., според публикувания днес доклад за тенденциите през 2022 г.  
"Две години след началото на кризата перспективите остават нестабилни, а пътят към възстановяването е бавен и неясен", 
отбелязва генералният директор на МОТ Гай Райдър в комюнике.  
По думите му, вече могат да се установят потенциално трайните поражения за пазара на труда, а увеличаването на 
бедността и неравенствата нараства обезпокоително. Райдър дава пример с множество работещи, принудени да се 
прехвърлят на други видове работа, както се наблюдава в туризма и международните пътувания, тежко засегнати от 
санитарните ограничения.  
Равнището на безработицата остава по-високо отколкото преди пандемията и се очаква да остане такова най-малко до 
2023 г. Броят на безработните според МОТ ще бъде 207 милиона през 2022 г. (+5,9 на сто) спрямо 186 милиона през 2019 
г. Организацията очаква през тази година световното равнище на активност да остане с 1,2 процентни пункта под това през 
2019 г. Но експертите изтъкват най-вече, че здравната криза, причинила смъртта на над 5,5 милиона души и трилиони 
долари загуби, е имала много по-тежко отражение, тъй като официалните данни не включват хората, изгубили работата 
си.  
"Няма да има възстановяване от пандемията без подем на пазара на труда, а за да бъде трайно, възстановяването трябва 
да се основава на принципите на достойния труд, включително по отношение на здравето и сигурността, на равенството, 
на социалната защита и социалния диалог", предупреждава Гай Райдър.  
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Според доклада, Северна Америка и Европа показват най-ясни признаци за възстановяване, за разлика от Югоизточна 
Азия, Латинска Америка и Карибите.  
В национален план МОТ не е изненадан, че възстановяването на пазара на труда е най-силно в страните с високи доходи 
и най-слабо в икономиките с с по-нисък доход.  
Организацията очаква неравномерните последици от кризата върху заетостта при жените да продължат през идните 
години. Отражение в дългосрочен план ще има затварянето на училища, понякога за продължителни периоди, върху 
младежите, по-специално тези от тях, които нямат достъп до интернет.  
Според Гай Райдър без съгласувани усилия и ефикасни политики на международно и национално равнище е вероятно в 
някои страни да бъдат необходими години за преодоляване на пораженията. "Може да има дългосрочни последици за 
процента на заетостта, доходите на домакинствата, но и за социалната и дори политическата кохезия", предупреждава 
той.  
 
Cross.bg 
 
√ Петков: Ако не искаме локдаун - трябва да се ваксинираме 
Премиерът Кирил Петков в интервю за NOVA. В разгара на скандала с оставката на Сотир Цацаров - за промените в 
Антикорупционната комисия и съдебната реформа. И още - в деня на посещението на министър-председателя в Скопие - 
с какви очаквания отива той в Северна Македония. 
„Данните, по които оперираше ДАНС, са на база тяхна вътрешна работа и оценка за надеждност. Това, което на мен те ми 
казаха, беше, че има достатъчно основания на база тези данни неговият допуск да бъде отнет. Това е част от тяхната 
редовна процедура, но и на основание работа от последните няколко седмици”, коментира казуса с Цацаров премиерът. 
Петков посочи, че за него е важно службите за сигурност да са свободни и да действат според закона. „Няма никого в 
България, който да се чувства, че е със специален статут и над закона. Този тип поведение се надявам и да е занапред, 
където законността е поддържана от действията на службите”, добави той. 
Премиерът коментира и действията на Цацаров, който изпрати официално искане до Прокуратурата заради твърдения на 
Петков, че имало последствия от изнесена информация от антикорупционния шеф. 
„Г-н Цацаров има пълните правомощия да прави всички тези неща, които са в рамките на закона. Има следваща стъпка, 
която той може да направи - да обжалва решението. Това е подходът на институционалността. Когато едни институции 
вършат своята работа и когато има разделение на властите, човекът, който не е доволен с дадено решение - може да 
обжалва”, заяви министър-председателят. 
Изненадващо за Петков било как точно в деня преди допускът му да бъде отнет, Цацаров решил извънредно да си подаде 
оставката. „Буквално странно съвпадение. Вярвам на службите на сигурност, че действат професионално. Но отнякъде 
може би той е имал тази информация. Или е невероятно съвпадение на фактите. Надявам се, ако е имал тази информация, 
тя да не е стигнала от службите за сигурност”, каза той. 
Министър-председателят обясни, че ще се направи предложение за промяна на Закона за КПКОНПИ, което щяло да даде 
нов начин на управление на комисията. Говори се и за разделението ѝ на два отделни органа. 
„От тази гледна точка аз нямам човек, който да е стигало до мен, че трябва и има квалификациите да бъде шеф на 
КПКОНПИ. Сигурен съм, че ако изборът се направи по най-прозрачния начин, ще имаме човек с квалификации и ще работи 
безпристрастно за една от най-големите ни цели - силна атака срещу корупцията в България”, коментира премиерът. 
Коментар от Петков дойде и за това дали Иван Демерджиев - служебният правосъден министър, е подходящ да заеме 
поста в тази част на комисията, която ще се бори с корупцията. „Познавам го добре и харесвам неговите качества. Но това 
до този момент не се е обсъждало. Нека обаче първо парламентът си свърши работата, за да видим как ще изглежда 
комисията след новия закон”, обясни той. 
По думите му новият шеф на КПКОНПИ ще трябва да може да работи срещу корупцията, независимо от изпълнителната и 
съдебната власт и от това кой е в парламента. „Трябва да гарантира, че има един аршин към всички. Да не бъде по никакъв 
начин политически ангажиран и да няма странични влияния. Той трябва да е безпристрастен и да взима правилните 
решения на всяко ниво”, категоричен е Петков. 
Премиерът засегна и декларацията на управляващата коалиция в Народното събрание срещу Иван Гешев. „Депутатите 
ясно заявиха, че доверието към него е изчерпано. Голяма част от обществото има същото виждане. Това е отразяване на 
факта, че доверието към него е абсолютно изчезнало”, заяви той. 
Петков посочи, че са във властта не за да правят кризисен PR. Единственото, което ги движело, е да има максимално бърз 
прогрес по обещаните точки. „В коалиционното споразумение ясно е разписано - управляващото мнозинство трябва да 
декларира липсата на доверие на г-н Гешев. Защото всички ние считаме, че това е факт”, добави министър-председателят. 
Към момента обаче обвинител номер едно не се вслушва в призивите на властта да се оттегли. Има ли обаче инструменти 
властта да го смени: „Рано или късно, ако обществото не вярва че той си върши добре работата, винаги има законов начин 
това да се случи. Въпросът е колко бързо. Имаме рестрикции от Конституцията, защото част от промените, които бихме се 
радвали да видим изискват 2/3 мнозинство”, обясни той. 
Премиерът обаче е категоричен, че коалицията ще се движи целенасочено в посока да се измени Закона за съдебната 
власт, за да има по-добър контрол. „Би било огромна стъпка над Гешев да не е само Господ и да има кой да го проверява 
какво прави”, смята Петков. 
Той коментира и посещението си в Северна Македония. „Ние имаме позицията, която препотвърждаваме. Искам 
работните групи да постигнат реален резултат. Част от проблема до момента е, че е имало декларации на чисто 
политическо ниво, но не сме си свършили работата”, посочи Петков. 
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Министър-председателят се надява, че атмосферата на конструктивен диалог ще се разтвори и проблемите ще са с по-
малка тежест, отколкото досега. „Ще говорим за общите успехи, а ключовите въпроси, които трябва да се решат, ще са част 
от общата ни програма”, допълни Петков. Той препотвърди, че няма да се направи компромис за важните неща. 
Той засегна и актуалната обстановка около коронавируса. „В момента повече от областите ни са далеч от затваряне. Някои 
са по-близо до този етап. Ние обаче направихме няколко ключови неща - модел, който да е истински критерий за здравната 
ни система, прави се прогноза за пет дни и мерките, които стимулират бизнеса са ясни. Важният момент е, че ако вдигнем 
нивото на ваксинация - по-малко хора ще попадат в интензивните легла и рискът да затворим училищата и икономиката е 
по-нисък”, заяви премиерът. 
Коментар от Петков дойде и за това дали връщането на доц. Атанас Мангъров на сцената ще повиши ваксинацията: „Това, 
което се случи в тази работна група, е подходът, който искам да имам като премиер. Вратите са отворени да чуем всякакви 
мнения, но реалните решения трябва да се основават на научни факти. Не искам да чувам нечии вярвания и убеждения - 
те не биха повлияли на моите решения”, категоричен е министър-председателят. 
„Ако искаме да не стигаме до локдаун и децата да ходят на училище - ние трябва да се ваксинираме. Това е научен факт”, 
призова премиерът. 
 
√ Министър Иванов се срещна с еврокомисар Войчеховски 
В рамките на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство, което се проведе в гр. Брюксел, Белгия, министърът на 
земеделието д-р Иван Иванов се срещна с Комисаря по земеделие и развитие на селските региони - Януш Войчеховски. 
По време на срещата бе обсъден напредъкът по изготвянето на Националния стратегически план по Общата 
селскостопанска политика на България. Министър Иванов запозна еврокомисар Войчеховски с причините за забавата във 
финализирането на Плана – политическата обстановка в страната, оставащите 3 заседания на Тематичната работна група 
и отразяване на поетите ангажименти от Коалиционното споразумение в него. Той пое ангажимент за продължаване на 
работата на бързи обороти по завършване на Плана, във възможно най-кратки срокове. 
Министър Иванов и еврокомисар Войчеховски се договориха за продължаване на конструктивния диалог и активната 
комуникация по завършване и одобрение на Националния стратегически план. 
 
√ Бонусите в ЕСО: По 1 700 лв. - от чистачката до ръководителите 
Държавният Електроенергиен системен оператор е изплатил на всичките си служители по 1 700 лева бонус. Това е станало 
по повод 15-ата годишнина на дружеството. Официалното обяснение за еднократните бонуси е, че такива били раздадени 
и при десетата годишнина. От електроенергийния оператор обясняват, че така компенсирали невъзможността да увеличат 
заплатите на служителите си. 
Тези средства са в резултат на добре свършената работа от всички служители на ЕСО и от реализираните икономии в 
дейността на оператора. Те по никакъв начин няма да увеличат сметките за ток на битовите или стопанските потребители, 
посочи изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев. 
Той обясни, че за пореден път през тази година ЕСО преизпълнява инвестиционната и ремонтната си програма. „Всичко 
това се дължи на отговорното отношение на всички служители към реформите, които текат. Изключително отговорното 
отношение на всички колеги към сигурността на работата на цялата електроенергийна система”, допълни Цачев. 
Директорът на ЕСО коментира още, че за всички служители на ЕСО бонусът бил един и същ, включително и за 
ръководството. Общо раздадените добавки се равнявали на около 7 млн. лева. „По 1 700 лв. на човек - от чистачката до 
ръководителите”, уточни Цачев. И допълни, че средната работна заплата в дружеството е 1 830 лв. Тя обаче, посочи той, е 
най-ниската от всички дружества в енергийния сектор. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Здравните мерки, правилата в пандемията и контролът – главният държавен здравен инспектор доц. Ангел 
Кунчев; 

- Позиции и дипломация по оста София – Скопие – за диалога и европейската перспектива на Република Северна 
Македония; 

- Сметки за пенсиите – какви са сигналите към обществения защитник и предложенията на омбудсмана - Диана 
Ковачева; 

- Ще има ли извънредна ваканция – дискусия с Янка Такева от Синдиката на българските учители и Яна Алексиева 
от Асоциация "Родители"; 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Премиерът Кирил Петков пред NOVA: За оставката на Цацаров, COVID кризата и посещението в Северна 

Македония; 
- Насилие над лекар. Защо Венцислав Ангелов, известен с прякора Чикагото, нападна медик в Русенско; 
- Бонуси по време на криза с цената на тока. Защо в Електроенергийния системен оператор раздадоха по 1700 

лева на служителите си; 
- Измамници се представят за банкови служители и крадат от картите ни. НА ЖИВО: Как действат, за какво да 

внимаваме. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
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в. 24 часа - Идея: общините да купуват по-евтин ток като домакинствата, за да няма тъмни градове и села нощем; 
в. Монитор - Чиновниците в пенсия - над 2600, в държавните фирми - 4 пъти повече; 
в. Монитор - Цацаров поиска Гешев да го провери; 
в. Телеграф - Четвърт България потъва в мрак; 
в. Труд  - Лекарствата поскъпват заради тока; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Колите с 30 км в час в центъра на София от февруари; 
в. 24 часа - Ковачевски и Кирил Петков оставят историята настрана в първия разговор; 
в. 24 часа - Тецът на Доган първо продава ток за над 600 лв., после играе на търг за държавен, но за 387 лева; 
в. Телеграф - 18 000 вземат над 10 бона месечно; 
в. Труд - Всеки пети лев отива за храна; 
в. Труд - Тотото всъщност било на печалба; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Симеон Сакскобургготски, цар на България и бивш премиер: В чужбина не ни разбират за Северна 
Македония, приемат го като натиск. Това не е най-добрата реклама за България; 
в. 24 часа - Иван Нейков, юрист, бивш социален министър: Голямата пенсия означава голям принос и обратното. Сега 
обаче е намесен бъг, има ерозия в системата; 
в. Монитор - Проф. Радостина Александрова, д-р по вирусология към БАН: COVID-19 ще се превърне в добре 
контролирано заболяване; 
в. Телеграф - Игнат Арсенов, шеф на дирекция "Контрол на пазара" в КЗП: До €600 обезщетение при отменен полет; 
в. Труд - Анселмо Капороси от Италианската търговска камара в България пред "Труд": От България тръгва първата 
цивилизация в Европа – тракийската“;  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Какви са работещите решения за Северна Македония; 
в. Монитор - Разходка на живот и смърт с полица в ръка; 
в. Телеграф - Икономията е майка на мизерията; 
в. Труд - Самолетче лети към Вардар; 
в. Труд - Кой тласка Кирил Петков срещу Гешев и Цацаров? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 18 януари 
София 

- Министър-председателят Кирил Петков заминава на официално посещение в Скопие. 
- От 11.00 ч. в хотел Eurostars Sofia City,ул. „Стара Планина“6, ръководствата на Двустранните търговски и 

индустриални камари в България ще се срещнат с министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер по тяхна 
инициатива. Домакин на срещата ще бъде Българо-испанска търговска камара. 

- „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в част от ж.к. „Красна поляна 3“ . 
*** 
Пазарджик 

- От 18.00 ч. в галерия "Георги Машев" ще бъде представена фотографска изложба „Светлина и култ - магическата 
светлина” за фотолуминесценцията на пещерните образувания. 

*** 
Велико Търново 

- От 19.00 ч. на сцената на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ във В. Търново, драматичният 
театър в Ловеч ще представи трагикомедията „Мяра за мяра“ на Уилям Шекспир. 

*** 
Сливен 

- От 19.00 ч. в зала „Сливен“ ще бъде представен спектакълът „Големанов“. 
*** 
Ловеч 

- От 17.30 ч. в изложбена зала „Вароша“ще бъде открита изложбата „Портретът в живописта“ на художника 
Никола Енев. 

 

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

