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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
В. Банкеръ 
 
√ Минималната заплата може да отиде над обещаните 710 лева 
Минималната работна заплата, която за 2022 г. предстои да бъде фиксирана с приемането на закона за държавния 
бюджет, може да бъде над обещаните в коалиционното споразумение на четирите управляващи партии 710 лева, но 
това изглежда ще се случи от 1 юли. Това предположение може да бъде направено, стъпвайки върху последните 
позиции на работодателите и синдикатите, с които държавният бюджет за тази годи следва да бъде обсъден преди 
внасянето му в парламента. 
От КНСБ например настояват минималното месечно възнаграждение да е 730 лева. Аргументът на синдиката е, че 
увеличението трябва да е съобразено с инфлацията - затова се предлагаме увеличението да не е с 12%, а с поне 15% от 
сегашния праг от 650 лева. Според КНСБ така ще бъде компенсирана общата инфлация и инфлацията от малката 
кошница. 
"Mинимaлнaтa paбoтнa зaплaтa мoжe дa бъдe yвeличeнa двa пъти пpeз нacтoящaтa гoдинaДа не забравяме, че има в 
коалиционното споразумение предвидена актуализация на бюджета от 1 юли. Една възможност, която може би също ще 
се обсъжда, е едно по-малко увеличение сега, от 1 март, и възможно второ увеличение – от 1 юли, за да може на стъпки 
минималната работна заплата да се приближава към числа, които са много по-близки до издръжката на живот - вeднъж 
oт 1 мapт, a cлeд тoвa и oт 1 юли. Πpaвитeлcтвoтo имa aмбиция дa yвeличи знaчитeлнo MPЗ пpeди Бългapия дa влeзe в 
eвpoзoнaтa", обясни Пламен Димитров. 
Работодателите настояват МРЗ да се определя по професии и да се договаря с браншовите организации. 
“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. Разчетите на бизнеса показват, че в момента минимална заплата получават една трета от работниците и 
служителите. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ НА ЖИВО: "Вторият мандат" - Радев и Йотова полагат клетва пред парламента 
Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова днес полагат клетва за втория си мандат пред 
Народното събрание. 
БНТ ще излъчва на живо клетвата и церемонията. 
ГЛЕДАЙТЕ СПЕЦИАЛНОТО ИЗДАНИЕ "ВТОРИЯТ МАНДАТ" НА ЖИВО ТУК, ПО БНТ1 ИЛИ НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА "ПО 
СВЕТА И У НАС" 
На церемонията са поканени министър-председателят Кирил Петков, членовете на Министерския съвет, членовете на 
Конституционния съд, представители на дипломатическия корпус, на регистрираните в България вероизповедания, на 
държавни институции, предишни президенти на Република България и председатели на Народното събрание. 

https://www.facebook.com/novinite.bnt
https://www.facebook.com/novinite.bnt
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Представителна гвардейска рота ще посрещне официалните лица пред централния вход на парламента. Тържествената 
церемония ще бъде от 10.00 часа и ще се предава пряко по Българската национална телевизия и Българското 
национално радио. 
Преди Румен Радев и Илияна Йотова да положат клетва пред парламента, ще бъде прочетено решението, с което ЦИК ги 
обявява за избрани за президент и вицепрезидент на България. 
Президентът Радев ще направи обръщение към народа и Народното събрание. 
След церемонията в Народното събрание, Негово Светейшество Българският Патриарх Неофит ще посрещне в 
Патриаршеската катедрала "Свети Александър Невски" Радев и Йотова и ще отслужи тържествен молебен. 
Негово Светейшество 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. 
Румен Радев и Илияна Йотова спечелиха балотажа на президентските избори, проведен на 21 ноември 2021 година. 
На балотажа гласуваха 2 310 903 избиратели. Избирателната активност е рекордно ниска - 34.84%. За двойката Румен 
Радев и Илияна Йотова са гласували 1 539 650 българи, а за двойката Анастас Герджиков и Невяна Митева – 733791 
действителни гласове. 
 
√ Президентът Радев поздрави Роберта Мецола по случай избирането й за председател на ЕП 
Държавният глава Румен Радев поздрави Роберта Мецола по случай избирането ѝ за председател на Европейския 
парламент (ЕП). 
В писмото си президентът заявява подкрепата на България за отстояването на европейските ценности и демокрацията, за 
просперитет на Европа и нейните граждани. 
Държавният глава пожелава на Роберта Мецола сили и градивна енергия на високоотговорния й пост. 
 
√ Какви са приоритетите на новия министър на културата? 
Достъпът до култура ще е основният приоритет за новия министър на културата Атанас Атанaсов, стана ясно на 
пресконференция, на която той представи своя екип. 
Министър Атанас Атанасов очерта проблемите в сектора като посочи, че ковид и отношението към творческите професии 
са основните предизвикателства. 
"Контекстът, за съжаление, в момента е леко мрачен - упадъкът на смисъла да си човек на изкуството, 
омаловажаването на творческите процеси, професии, ковид кризата. Всички трябва да бъдем ангажирани с тези 
процеси, за да успеем да върнем българската култура там, където ѝ е мястото", обясни Атанасов. 
Затова той ще насочи усилията си към три основни приоритета: достъп до култура, качествен културен обмен и 
използване на богатото културно наследство. 
 

 
 
Екипът на младия министър е съставен от специалисти с дългогодишен опит. 
Зам.-министър Весела Кондакова работи и при служебния министър Велислав Минеков. Има опит в частния и 
неправителствения сектор. Тя ще отговаря за сценичните изкуства, авторското право и училищата по изкуства, Фонд "13 
века България" и Националния дворец на културата. 
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С 25-годишен опит и студент в първия випуск на специалност "Културология" на СУ е зам.-министър Юрий Вълковски. 
Работил е в частния и неправителствения сектор. Университетски преподавател, участвал в написването на Стратегията за 
развитие на културата в София. 
Той ще поеме ресорите нематериално културно наследство, международни и регионални дейности, библиотеки, 
читалища, филмова индустрия и любителско творчество. 
 

 
 
Ще работи и за задълбочаване на културните връзки с Република Северна Македония. 
"Едното е общ културен календар с Р Северна Македония. Другото, което ще се стремим, е максимално много да 
стимулираме творческия обмен", обясни Вълковски. 
Проф. д.а.н. арх. Бойко Кадинов има осъществени изложби и проекти в България и Европа, член на Френската камара на 
архитектите. Той се заема с материалното културно наследство, изобразителните изкуства, музеите и галериите. 
 

 
 
От министерство на културата ще настояват за по-голям дял от бюджета за тази година, но министърът не посочи числа. 
 
√ Анализатори: Започва процес на търсене на решение, ангажиращ България и Северна Македония 
Международните анализатори Димитър Гърдев и Любомир Кючуков коментираха в "Още от деня" политическите 
измерения на ниво резултати по време на срещата в Скопие между премиерите Кирил Петков и Димитър Ковачевски. 

https://bnt.bg/bg/a/oshte-ot-denya
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"Най-важното е, че започва процес на търсене на решение, ангажиращ двете страни. Това отсъстваше на 
политическо ниво. Азбучно правило в дипломацията е, че активната страна при едни преговори, която предлага 
рамката и проекта за решение, тя обикновено е тази, която има предимство", каза Любомир Кючуков. 
Като начало на нов вид диалог определи срещата Димитър Гърдев от "Има такъв народ". По думите му няма значение 
кой е отишъл пръв, щом исканията на България се удовлетворяват. Това говори за наличието на нова обстановка и за 
това, че предприетите действия водят до резултат. 
Любомир Кючуков изрази мнение, че оценката на това посещение беше априорна и беше направена още преди неговото 
осъществяване. "Тя беше по отношение повече на факта, че има посещение, отколкото на евентуалните резултати, които 
се случиха. Очевидно е, че има диалог", коментира той. 
Гърдев е категоричен, че не може да се говори за никаква задкулисна договорка. 
"Това, което виждаме, е удовлетворяване на едно от исканията на България и то много важно. То е свързано даже и 
с езика. И ще видите как в Историческата комисия ще има също пробив, защото отказът от териториални и 
малцинствени претенции говори точно за това. Цената е разбирателството и постигане на напредък в 
преговорите на самата Северна Македония", заяви Димитър Гърдев. 
Според Любомир Кючуков с това посещение се предлага и едно много по-широко активно сътрудничество, което да 
създаде позитивна обстановка за преговори. 
"Без решаване на въпросите за историята не може да се постигне съгласие. Въпросът е, че отношенията между 
двете ни страни не могат да се сведат само до спорове. Ако ние замразим всички други сфери на двустранно 
сътрудничество, докато се решат спорните въпроси, това би изглеждало много странно", поясни Любомир 
Кючуков. 
Той отбеляза, че между двете страни трябва да бъде възстановено доверието, за да бъде постигнато споразумение. 
Гърдев посочи, че е необходим много интензивен диалог, който да е видим и за двете общества, както и за нашите 
партньори от Брюксел и САЩ, за да се види кой спира процеса. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Роберта Мецола пред БНТ за отношенията София - Скопие: Трябва да намерим изход от ситуацията 
Новоизбраният председател на Европейския парламент Роберта Мецола заяви пред БНТ, че се ангажира в решаването на 
спора между България и Република Северна Македония, заради който Скопие все още не е започнало преговори за 
присъединяване към Европейския съюз. Мецола беше избрана днес за председател на Европейския парламент до 
изборите през 2024 г. Тя наследи на поста Давид Сасоли. 
Малтийката е адвокат по професия, майка на четири деца, и вчера навърши 43 години. 
В речта си след избирането Мецола каза, че ще работи за присъединяване към Европейския съюз на Западните Балкани. 
Пред БНТ тя коментира, че ще се ангажира със спора между България и Северна Македония, за да се излезе от 
ситуацията. 
"По този въпрос се придържам към позицията на мнозинството на Европейския парламент и моят език няма да е по-
различен от моите предшественици. Трябва да намерим начин да излезем от тази ситуация, чакахме прекалено 
дълго. Аз ще се ангажирам и ще говоря с всички колеги, за да видим какво може да бъде направено", заяви Роберта 
Мецола. 
Роберта Мецола е третата жена в историята на Европейския парламент, избирана за председател. Тя получи много 
повече от необходимите ѝ гласове. 
Първите ѝ думи след избирането бяха посветени на Давид Сасоли, когото тя нарече "борец за Европа". Колегите на 
Мецола я определят като убеден европеец, който вярва, че Европейският съюз не трябва да се капсулира в институциите, 
а да е близо до хората. 
"Нека бъда ясна - тези, които искат да разрушат Европа да знаят, че тази институция е срещу тях. Тези, които се 
опитват да подкопаят демокрацията, върховенството на закона, свободата на словото и фундаменталните 
права, които поставят жените на прицел и отричат правата на ЛГБТИ-общността, нека тези хора знаят, че тази 
институция никога няма да приеме това. Към тези, които се опитват да изнудват Европа чрез хибридни атаки и 
към диктаторите - те никога няма да ни разделят. Нека кажа и на семейството на Дафне Галиция и Ян Куцияк - 
журналисти, убити, защото вършат своята работа - вашата борба за истина и справедливост е наша борба", 
допълни председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. 
Българският президент Румен Радев и председателят на Народното събрание изпратиха поздравителни писма до 
новоизбрания председател на Европейския парламент. 
Румен Радев потвърди подкрепата на България за отстояването на европейските ценности и демокрацията, а Никола 
Минчев коментира, че гражданите очакват от Европейския парламент да откликне на техните проблеми. 
 
√ Как в Австрия приемат въвеждането на задължителна ваксинация? 
Според новите противоепидемични правила в Австрия хората трябва да носят маски и на открито, когато са близо един 
до друг. Върви се и към задължителна ваксинация на пълнолетното население. 
Тодор Георгиев е студент във Виена. Разказва, че в момента Австрия е наложила локдаун само за неваксинирани. 
От 1 февруари се въвежда задължителната ваксинация на пълнолетните граждани. проверките ще се случват дори и на 
улицата, а глобите ще варират от 600 до 3600 евро. Това правило няма да важи за хората, преболедували ковид, чийто 
сертификат им е до 180 дни от датата на първия PCR тест, бременните и хората с медицински документ, че е 
противопоказно да се ваксинират. 

https://bntnews.bg/news/analizatori-zapochva-proces-na-tarsene-na-reshenie-angazhirasht-balgariya-i-severna-makedoniya-1182224news.html
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"В края на миналата година бяха по-сериозните протести срещу нововъведеното правило. Може би в момента 
обществото не е сигурно, че тези мерки ще бъдат въведени и толкова стриктно спазвани. Затова може би се 
изчаква още малко, за да се разбере дали наистина е толкова сериозно, колкото властите казват", разказа Тодор.  
Към момента 71% от австрийците са ваксинирани. Отбелязват и нови рекорди на новозаразени - малко над 17 000 на 
ден. 
Срокът между втора и трета доза ваксина е намален от 9 на 6 месеца, за да могат повече хора да си поставят трета доза. 
При трета доза хората могат да влизат в страната без да представят PCR тест. 
"По отношение на маските, за разлика от Италия, където всичко се спазва стриктно, в Австрия не е точно така. 
Ако има струпване на хора, там маската е задължителна", обясни Тодор. 
Заведенията в Австрия работят до 22.00 часа, всичко останало работи нормално. 
Вижте повече във видеото. 
 
√ Турция сменя името си 
Турция започна кампания за смяна на името си за международна употреба. 
Вместо английското "Търки" се въвежда турският вариант "Тюркийе". В края на декември президентът Реджеп Ердоган 
нареди използването му в официални комуникации на Анкара с други държави и международни организации, както и в 
надписите на стоки. 
Страната приема днешното си име през 1923 година, когато е провъзгласена Турската република. 
В чужбина то е познато под много вариации, но английският вариант съвпада с думата за "пуйка". Сега обаче страната 
обновява образа си пред света. 
 
БНР 
 
√ Комисия на НС обсъжда законови промени за онлайн търговията 
Комисията по електронно управление на парламента се очаква да обсъди днес промени в Закона за защита на 
потребителите. Предложените от правителството изменения засягат онлайн търговията. 
Промените въвеждат правилата от европейска директива, които предвиждат увеличаване на размера на глобите и 
имуществената санкция за нарушение на разпоредбите за широко разпространени нарушения в общността. 
Имуществената санкция ще е в размер до 4% от оборота на предходната финансова година, ще се взема под внимание 
обаче дали той е реализиран в съответната държава или във всяка една от държавите в Европейския съюз. 
Ако няма информация за оборота, санкцията ще е в размер на 3,92 млн. лв. 
Промените уреждат и начина за предоставяне на информация на потребителите, преди те да бъдат обвързани от 
предложение за сключване на договор с онлайн магазин. 
При онлайн търговията се забранява използването на фалшиви неверни отзиви на потребители. Магазините се 
задължават да предоставят прозрачна информация за търговеца, начина за класиране в търсачките, автентичността на 
отзивите на потребителите. 
 
√ Внесоха законопроект за намаляване на членовете на КЕВР - от 9 на 5 
Представители на управляващото мнозинство внесоха законопроект за намаляване на членовете на Комисията за 
енергийно и водно регулиране. 
Вносителите - четирима депутати от четирите управляващи партии, предлагат енергийните комисари да бъдат сведени от 
девет на петима. 
Според приложените мотиви чрез оптимизирането на числения състав на КЕВР ще бъдат реализирани "значителни 
финансови икономии", "като тези средства могат да бъдат насочени за експертно обезпечаване на комисията". 
Със законопроекта се премахва изискването един от членовете да е с юридически стаж и един - с опит в сферата на 
икономиката. 
Мандатът на тези двама членове се прекратява с превръщането на законопроекта в закон. 
В КЕВР ще останат председател, двама членове с опит в енергетиката и двама с опит във ВиК-услугите, като дефиницията 
за стаж в тези две области се разширява. 
 
√ Вицепремиер и министър отговарят на депутатски питания 
Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова и министърът на иновациите и растежа 
Даниел Лорер ще отговарят на депутатски въпроси пред икономическата комисия в парламента. 
В дневния ред на заседанието са още избор на постоянно действаща подкомисия, която да наблюдава дейността в 
областта на потребителската защита, както и внасянето на промени в Закона за защита на потребителите. 
 
√ Кирил Петков: София и Скопие показаха, че добросъседството е приоритет 
Република Северна Македония изпълни едно от исканията на България и изпрати вербална нота до ООН, с която 
уведомява страните членки, че краткото наименование Северна Македония не представлява териториална претенция 
към географския регион у нас. 
Така България прие официално да използва името Северна Македония, обявиха премиерите Димитър Ковачевски и 
Кирил Петков след разговорите в Скопие. 

https://bntnews.bg/news/kak-v-avstriya-priemat-vavezhdaneto-na-zadalzhitelna-vaksinaciya-1182250news.html
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Петков се срещна и с президента Стево Пендаровски, както и с председателя на парламента Талат Джафери и 
представители на българската общност. 
Кирил Петков даде специална пресконференция за българските журналисти, която приключи малко преди 18 часа 
българско време. 
Показахме и от двете страни, че приоритет е добросъседството. Така премиерът Кирил Петков оцени провелите се 
срещи в Скопие. 
На въпрос на БНР обсъдени ли са гаранции за правата на българите в Северна Македония и предстоят ли промени в 
състава на историческата комисия от българска страна Кирил Петков, отговори така: 
„Много важен приоритет - правата на човека в Северна Македония и липсата на всякаква дискриминация са основен 
приоритет в нашите работни срещи. Това ще бъде основополагащ начин да сме сигурни, че няма да има македонци с 
българско самосъзнание, които да се чувстват застрашени от дискриминация. 
За самата историческа комисия, това, което аз искам да видя, е да обсъдим със сегашните членове прогреса, който вече 
са направили, прогресът, който мисля, че ще могат да направят и на тази база ние ще решим заедно кое е най-добро 
оттук нататък. 
В едно съм сигурен: няма да има периоди, в които тези групи просто няма да се срещат и всяка една от групите ще казва: 
Ами те, другите, не искат да се срещат. Това свърши. Оттук нататък ние с Димитър Ковачевски поемаме личен 
ангажимент, че никой няма право да излиза от този регламент, за който сме се договорили“. 
Всичко, за което има съгласие в историческата комисия, да бъде отразено в учебниците, настоява Кирил Петков. 
„Историческата комисия, за да достигне до практични резултати, е да имаме след това вкарване на тези общи успехи, с 
които сме се споразумели в реалните учебници. С други думи – да, може да не са решени всички въпроси, може да 
отнеме много повече време да се решат, но тези, по които се разбираме и имаме вече общо мнение по тях, те да бъдат 
отразени в тези учебници.“ 
Два са реалните резултата от днес, допълни Петков и подчерта, че те доказват, че новият подход в разговорите е 
успешен. 
Първият – България вече ще нарича югозападната ни съседка с късото име – Северна Македония. Това стана 
възможно, след като днес Република Северна Македония изпълни едно от исканията на България и изпрати вербална 
нота до ООН, с която уведомява всички страни членки, че краткото наименование на страната не представлява 
териториални претенция към географския регион у нас. 
„България приема да използва краткото име Северна Македония… Изрично се потвърждава, че двете имена са еднакво 
валидни, и се потвърждава отсъствието на каквито и да е последици за териториалната цялост на България“, каза 
македонският премиер Димитър Ковачевски. 
„И се радвам да мога спокойно да кажа Северна Македония“, каза Кирил Петков. 
Така всъщност пътната карта за уреждане на двустранните спорове, известна като 5 плюс едно, вече е 4 плюс едно. 
На 25 януари на междуправителствено заседание в София ще бъдат установени 5 работни групи – по икономика, 
инфраструктура, култура, евроинтеграция и история. Ще има заседания всяка седмица, което означава един път месечно 
за работна група. Координацията ще е на министерството на външните работи у нас. 
На срещата на Кирил Петков с президента Стево Пендаровски двамата са разговаряли във възможно най-къс срок да 
бъде изпратен посланик на Северна Македония у нас. От почти две години страната няма посланик в София. 
„Той каза…, че ще направи всичко, което зависи от него да бъде конструктивна част от този диалог, като например… в 
най-къс срок да имаме посланик от Република Северна Македония в София“, каза българският министър-председател. 
Сред 18 ч. българско време предстояха  срещи на премиера Кирил Петков и с политическите лидери - Али Ахмети на ДСИ 
и на опозиционната ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски. 
 
√ Равносметката от посещението на Кирил Петков в Скопие  
Обобщение на Тоня Димитрова за предаването „Преди всички“ 
Спорните въпроси между България и Северна Македония вече са с един по-малко, след като Скопие уведоми с вербална 
нота ООН, че краткото наименование на страната не представлява териториални претенции към географския регион у 
нас. В изпратената вербална нота се потвърждава, че двете имена – РСМ и Северна Македония, са еднакво валидни, 
поясни македонският премиер Димитър Ковачевски. Така пътната карта за нормализиране на отношенията, известна 
като 5+1 вече е 4+1. 
Вторият реален резултат – до 60 дни ще има полет София – Скопие. До 30 дни ще имаме точните специфики, а до 60 дни 
линията ще бъде работеща, увери Кирил Петков. 
Следващата стъпка е финализирането на договорa за сътрудничество за периода 2022-ра до 2029-та и отваряне на 
граничния пункт Клепало. За изграждането на Коридор № 8 вече са подписани голяма част от проектите от македонска 
страна, заяви Кирил Петков. 
„Факт е, че е просто немислимо да сме 21 век и да нямаме железница между двете столици. Това трябва да остане като 
пример за лошо управление на нашите две инфраструктури, което трябва да приключи“, изтъкна премиерът.   
На 25 януари на междуправителствено заседание в София ще бъдат създадени 5 работни групи – по икономика, 
инфраструктура, култура, евроинтеграция и история. Те ще заседават всяка седмица – по една работна група месечно, а 
координацията ще е на Министерство на външните работи.  
„Няма да има периоди, в които тези групи просто няма да се срещат“, отбеляза Кирил Петков. 
За промяна в състава на комисиите и от двете страни на границата се говори неофициално, но и в интервю за „Хоризонт“ 
вицепремиерът по европейски въпроси Боян Маричич не потвърди.  



7 

 

„Първо трябва да видим какво е свършено досега и как да продължи работата на историческата комисия. Дали ще има 
промени в състава ѝ или не ще се договаря допълнително.“ 
Според Маричич е важно това, че започват да функционират и други работни групи, по други теми. 
По време на срещите е решено, че гаранциите за правата на българите в Северна Македония ще бъдат обект на 
разговори в работните групи.  
Всичко, за което има съгласие по историческите въпроси, да бъде отразено в учебниците – за това настоява Кирил 
Петков. По думите му, ако историческата комисия стигне до практични резултати, общите успехи трябва да бъдат 
вкарани „в реалните учебници“. 
„Тези, по които се разбираме и имаме вече общо мнение по тях, те да бъдат отразени в тези учебници.“ 
Премиерът разговаря и с президента Стево Пендаровски. След разговорите Петков поясни, че в най-къс срок ще 
има посланик на Северна Македония в София. 
Чуйте повече по темата в звуковия файл. 
 
√ Вицепремиерът Боян Маричич пред БНР: Историята не е по-важна от бъдещето 
Интервю на Тоня Димитрова с Боян Маричич 
"Историята е важна, но не може да бъде по-важна от бъдещето. Затова е важно да се говори и по тези въпроси, но и по 
други, които ще направят възможно днес гражданите и на Северна Македония, и на България да се чувстват по-близки. 
(...) Допълнително ще се решава за състава на Смесената историческа комисия. (...) Следващата стъпка е съвместното 
заседание на правителствата на 25 януари в София, приоритетни са и работните групи, в които ще се работи с конкретни 
идеи за конкретни резултати". 
Това заяви пред БНР вицепремиерът на Република Северна Македония по европейската интеграция Боян Маричич и 
уточни, че е важно да се покажат резултати, без да има обвързване със срокове, но и без да се губи време. 
"С конкретни стъпки и с конкретни идеи договорихме динамиката на предстоящия период, в който и посредством 
работните групи, но и в директна комуникация на премиерите, на правителствата и на министрите, да се постигнат 
конкретни резултати, които да доближат двата народа и двете държави, и които ще отворят възможност за ускоряване 
на добрите отношения и евроинтеграцията на Република Северна Македония", каза още вицепремиерът.  
"Решението за краткото и дългото наименование беше важно и за нас, и за България. Това отваря възможност за 
решаване и на другите отворени въпроси", изтъкна Боян Маричич във връзка с изпратената от Скопие вербална нота до 
ООН, с която уведомява всички страни членки, че краткото наименование Северна Македония не представлява 
териториални претенция към географския регион у нас. 
"Във всяка държава има сили, които я теглят напред, и такива, които я връщат назад. Ние смятаме, че силите, които 
дърпат напред, са по-силни и са повече. Това трябва да го покажем и ако решаваме нещата заедно и с взаимно уважение 
като приятели и съседи, сигурен съм, че ще имаме успех", коментира  вицепремиерът по европейската интеграция на 
Република Северна Македония.  
Интервюто на Тоня Димитрова с Боян Маричич можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Асена Сербезова с призив за защита и уважение на лекарите, които се борят срещу Covid – 19 
Не приемам никаква форма на агресия спрямо лекари, фармацевти, професионалисти по здравни грижи, санитари и 
шофьори на линейки – изобщо срещу хората в системата на здравеопазването, които всеки ден пренебрегват себе си, за 
да помогнат на друг, вярващ или не вярващ, а накрая - просто човек, който има нужда от квалифицирана медицинска 
помощ, основана на медицинската наука и практика. Това посочва в пост в социалните медии министърът на 
здравеопазването проф. Асена Сербезова. 
В поста си министърът на здравеопазването посочва, че са регистрирани 9996 случая на COVID-19 за последното 
денонощие при над 160 хил. активни към днешна дата. 
"5 223 граждани в момента се намират в болница, 541 са тези в интензивните отделения на лечебните заведения. За 
всички тях се грижат преуморени, на абсолютния предел на физическите си сили и на психическата си издръжливост, 
медицински специалисти. Те се борят не само с COVID-19, но и със страхове, недоверие и невежество. Те лекуват и 
ваксинирани и неваксинирани, и вярващи и невярващи в науката, лекуват и в малки и в големи болници, и в държавни и 
частни структури, но всички те често на предела на силите си... 
На всички тях, независимо от различните убеждения, дължим уважение и благодарност. България е сред държавите с 
най-ниски нива на ваксинация срещу СOVID-19 в Европа, което, заедно с влошеното здраве на българина, води до 
изключително високо натоварване на болничната система, до тотално изтощение на медиците и до висока смъртност 
сред неваксинираната част на населението. 82.63% от хоспитализираните за последните 24 часа хора не са 
ваксинирани. От регистрираните вчера починали, заради усложнения от инфекцията, 91.93% не са били ваксинирани. За 
това не са виновни лекарите и медицинските сестри. Нито пък ваксините... Нито пък това или предишните управления, 
които са осигурили достатъчно количества от всички разрешени за употреба в ЕС ваксини... Още по-малко вина може да 
бъде търсена на лекари, нападани, търпящи обиди и недоверие, които въпреки трупаните с години нерешени проблеми 
в системата правят всичко по силите си. 
32 247 са починалите от COVID-19 в страната граждани от началото на пандемията. Насилието над медиците няма да 
намали техния брой. Това няма да постигне и разпространението на невярна и откровено подвеждаща хората 
информация за ваксините и ваксинацията и полезността на противоепидемичните мерки. В България няма доказан 
случай на причинно-следствена връзка между поставена ваксина срещу COVID-19 и смъртен изход, каквато информация 
беше изнесена в ефира на една от националните телевизии. Ваксините срещу коронавирусната инфекция са едни от най-

https://bnr.bg/post/101588048/ravnosmetkata-ot-poseshtenieto-na-kiril-petkov-v-skopie
https://bnr.bg/post/101587930/boan-marichich-pred-bnr-istoriata-ne-e-po-vajna-ot-badeshteto
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проследяваните и масово използвани за превенция в световен мащаб лекарствени продукти – близо 10 млрд. ваксини са 
поставени по света, у нас приложени са над 4 млн. дози. 
Към 17.01.2022 г. общият брой на получените в ИАЛ съобщения за нежелани лекарствени реакции след прилагане на 
ваксини срещу COVID-19 е 3861, което представлява 0,09% от всички приложени ваксини. Едва около 10% от тези 
съобщени реакции отговарят на критериите за сериозност. Проследяването на безопасността на ваксините се базира на 
преглед на цялата налична и проверима информация и резултатите от нейния анализ. Всички данни, както и направената 
поетапна оценка за безопасността на ваксините, се публикуват регулярно на страницата на разрешителния орган - 
Европейска агенция по лекарствата (ЕМА). Всеки има право на избор на какво да вярва и на какво не, но това не му дава 
право да бъде насилник, както и да призовава за саморазправа. А рано или късно всички опираме до грижите на хората в 
здравеопазването... Пазете ги", пише още министърът на здравеопазването. 
 
√ Станислав Тодоров е назначен за зам.-министър на енергетиката 
Със заповед на министър-председателя Кирил Петков на длъжността заместник-министър на енергетиката е назначен 
Станислав Тодоров, съобщи правителствената пресслужба. 
Тодоров е завършил право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и Международно търговско право в 
Централноевропейския университет в Будапеща, Унгария. 
Станислав Тодоров има девет години мениджърски опит в сектор енергетика по време на работата си в AES Марица 
Изток 1. 
През последните години е ръководил отдели за търговски договори, доставки и логистика в частния сектор.  
 
√ Средна цена на тока в Европа за днес от 208 евро за MWh, a в България – 215 евро 
Средната цена на тока за сряда на европейските енергийни борси се понижава до 208 евро за мегаватчас от 228 евро 
цена за вторник, докато цената на електроенергията в България се повишава с близо 8% над 215 евро и вече не е една от 
най-ниските в рамките на Европа. Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
Понижаването на европейските енергийни цени за сряда се дължи в най-голяма степен на рязко намаляване на цената 
за днес в Германия (до 172,18 евро за MWh от 235,87 евро) заради очаквания за нарастване на производството на ток от 
вятърна енергия в страната. 
В същото време цената на природния газ опитва стабилизация около 76 евро за мегават час, като фючърсите на 
нидерландския газов хъб TTF поевтиняват в рамките на деня с малко под 1% към 76,40 евро за MWh. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в сряда (19-и януари) най-високи цени на електричеството са отчетени в Гърция 
(244,37 евро за MWh), следвана от Франция (236.03 евро), Сърбия (233,5 евро), Словения (233,4 евро) и Хърватия (233,4 
евро). 
Най-ниска за днес е цената на тока в Полша (130,2 евро за MWh), следвана от тази в Германия (172,18 евро), 
Нидерландия (180,53 евро), Чехия и Словакия (по 191,84 евро), като на останалите европейски борси цената за сряда е 
над 200 евро за MWh. 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" се повиши за сряда (19-и 
януари) със 7,9% до 215,31 евро за мегаватчас, или 421,10 лева, спрямо 390,27 лева за вторник. 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 във вторник (18-и януари) се понижи 
до 323,85 лева за мегаватчас, но най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в ценовия диапазон между 398 и 
484 лева за мегаватчас. 
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√ Макрон представя пред ЕП приоритетите на френското председателство 
Президентът на Франция Еманюел Макрон ще представи пред Европейския парламент приоритетите на ротационното 
председателство на страната си, което започна от 1 януари, след което в пленарната зала ще се проведат дебати по 
въпроса. 
Мотото, което френският държавен глава оповести при представянето на приоритетите през декември, бе: 
"Възстановяване, сила и чувство на принадлежност", което да подчертае, че европейският отговор е най-добрият за 
справянето с Covid пандемията, възхода на агресивни чужди сили и климатичните промени. 
Президентът Макрон се обяви за реформа на Шенгенското пространство, която обаче изключва приемането на България 
и Румъния в него през следващите шест месеца. 
Той поиска и създаване на механизъм за спешна подкрепа в кризисни ситуации като драмата с мигрантите в Ламанша. 
Макрон заяви, че е планирана среща на върха ЕС - Западни Балкани в опит за разрешаване на двустранния спор между 
България и Северна Македония, без да е ясно кога точно ще се проведе тя. 
Сред другите приоритети на Франция са европейската отбрана, превръщането на ЕС в голяма цифрова сила и постигането 
на обща достойна минимална ставка за извършен труд.  
 
√ Среща Блинкън - Лавров в Женева в петък, обсъждат казуса с Украйна 
Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън ще се срещне в петък в Женева с руския външен министър Сергей Лавров, 
за да обсъдят кризата около Украйна - потвърди представител на американската администрация, цитиран от Ройтерс и 
Франс прес. 
От Белия дом потвърдиха, че балтийският газопровод "Северен поток 2", който все още не е пуснат в експлоатация, е 
"сигурен коз" срещу Русия при ескалация в Украйна, и не изключиха възможността да отрежат достъпа на руските банки 
до системата SWIFT. 
Вашингтон изрази безпокойство от вчерашното съобщение на Москва, че изпраща войски в Беларус за съвместни учения 
с беларуските военни. Това дава възможност на руснаците "за нов подход, в случай че решат да предприемат бойни 
действия срещу Украйна", обясни служителят, пожелал анонимност. 
Според него Москва може да нападне всеки момент - възможно е през януари или февруари. Същият източник твърди, 
че Съединените щати са решени да улеснят изпълнението на Минските договорености от 2015 година, с които се урежда 
конфликтът в Донбас. 
Ако Русия обаче увеличи натиска си върху Украйна, Съединените щати ще увеличат подкрепата си за страната, каза 
същият служител. 
Първите дипломати на САЩ и Русия проведоха вчера телефонен разговор за кризата около Украйна. 
Блинкън и Лавров разговаряха по украинската тема по-рано вчера по телефона.  Държавният секретар Антъни Блинкън е 
подчертал пред външния министър Сергей Лавров колко важно е да продължат усилията за намаляване на 
напрежението по „дипломатически път“, съобщиха от Държавния департамент. 
В прессъобщение от руското външно министерство се казва, че Лавров е поискал от Блинкън час по-скоро писмени 
коментари по руските предложения за сигурността на Европа и е призовал американския дипломат "да не тиражира 
спекулации за уж готвеща се руска агресия". 
Блинкън замина вчера за Киев, където днес ще увери лично президента Володимир Зеленски в ангажираността на 
Съединените щати със „суверенитета и териториалната цялост“ на Украйна. В четвъртък държавният секретар ще се 
срещне с представители на Великобритания, Франция и Германия. 
Покана за нови преговори с Русия „за предотвратяване на атака срещу Украйна“ отправи генералният секретар на НАТО 
Йенс Столтенберг след среща в Берлин с германския канцлер Олаф Шолц. 
Също вчера в Москва германският външен министър Аналена Бербок каза, че при ескалация на кризата, ще бъде засегнат 
и газопроводът "Северен поток 2". 
 
√ Полицията в Алмати е в повишена готовност заради призиви за нови протести 
Силите за сигурност са блокирали няколко централни улици и са отцепили площад в най-големия град в Казахстан 
Алмати днес, тъй като опозиционни групи планират нови протести, предаде Ройтерс. 
Богатата на петрол централноазиатска страна бе разтърсена този месец от най-тежкото насилие в постсъветската си 
история, в което 225 души бяха убити, повечето от тях в Алмати. 
В сряда организация, ръководена от Мухтар Аблязов, бивш банкер, който живее в чужбина и се превърна в критик на 
правителството, обяви, че ще проведе протести пред правителствени сгради в големите градове в страната с 19 млн. 
души население. 
Според казахски съд политическото движение на Аблязов „Демократичен избор на Казахстан“ е екстремистко. 
Полицията в Алмати обяви, че провежда антитерористична операция“.  
 
√ СЗО предупреди, че пандемията не е приключила, рекорден ръст на новозаразените в Европа 
Ръководителят на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус предупреди световните лидери, че 
коронавирусната пандемия „далеч не е към края си“, предаде Би Би Си. 
Шефът на СЗО е против предположенията, че новият доминиращ вариант Омикрон е значително по-мек и е елиминирал 
заплахата от вируса. 
Предупреждението идва на фона на рекорден ръст на новите случаи в някои европейски нации. 
Франция съобщи във вторник за близо половин милион новорзаразени. 
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На пресконференция в централата на СЗО в Женева д-р Тедрос заяви пред репортер, че Омикрон е довел до 18 млн. 
новозаразени в света през последната седмица. 
И ако средностатистически вариантът е по-мек, „схващането, че е по-меко заболяване, е заблуждаващо“. 
„Не се заблуждавайте, Омикрон води до хоспитализации и смърт и дори по-леките случаи запълват здравните 
заведения“. 
„Особено съм притеснен, че много страни имат ниски нива на ваксинация, а хората са изложени на много по-голям риск 
от тежко протичане на болестта и смърт без ваксина“. 
Междувременно в Дания бе съобщено за рекордните 33 493 нови случаи на Covid-19 във вторник, а здравните власти в 
Италия регистрираха 228 179 новозаразени – с над 83 000 повече от предишния ден. 
Франция пък съобщи за 464 769 нови инфекции на дневна база вчера – рекорд, който четири пъти надхвърля данните за 
понеделник, когато бяха установени 102 144 случаи на коронавирус. 
За сметка на това в други европейски страни броят на новозаразените започва да спада – например в Ирландия и 
Испания.  
 
Дума 
 
√ За седмица двойно по-малко са постъпилите на работа от съкратените 
През последната седмица 10-16 януари новите регистрирани безработни са 6729. Постъпилите на работа са 3356, което е 
двойно по-малко. Това сочат данните на НСИ. За първите две седмици на 2022 г. освободените от работа са 15 527, а 
намерилите препитание са 5776. От началото на юли м.г., макар и с малко, превес имат новите регистррани безработни 
над намерилите трудов ангажимент. 
През последната година разликата между съкратените и намерилите работа не е много голяма: 278 926 към 224 027, 
става ясно от данните на НСИ. 
От Агенцията по заетостта съобщиха, че и през декември 2021 г. регистрираната в страната безработица остава рекордно 
ниска - 4,8%. Според данните на АЗ регистрираните безработни през последния месец на 2021 г. са 157 283, което е с 964 
по-малко от ноември и с 63 009 (28,6%) по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през декември са се 
регистрирали 21 505 безработни, като те са с 3145 по-малко спрямо предходния месец, а спрямо декември 2020 г. се 
наблюдава спад от 11 102 души. През декември 14 167 безработни са започнали работа, което е с 1036 повече от 
ноември и с 1914 повече от декември 2020 г. Най-много са започналите работа в държавното управление. Припомняме, 
че в началото на декември бе обявено, че се предвиждат  15% съкращения в държавната администрация до края на 2022 
г. в неефективно работещите структури, което е около 30 хил. души.  
През декември 5717 безработни от рисковите групи са назначени на субсидирани работни места, уточняват от Агенцията 
по заетостта.  
 
√ Министър Нинова проведе работна среща с кмета на Русе 
Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова се срещна с кмета на гр. Русе Пенчо 
Милков. На срещата присъства и зам.-министър Димитър Данчев.  
По време на дискусията бе поставен акцент върху социално-икономическата обстановка в гр. Русе – работни места, 
заетост, потенциал за развитие на региона, развитие на производството и индустрията, подкрепа за ремонт на улици и 
въпроси, свързани с русенската корабостроителница.  
Конкретно внимание бе обърнато на Индустриална зона гр. Русе и възможностите за нейното разширяване и 
подобряване на дейността й. Министър Нинова прояви интерес от социалните мерки, които предлага общината в 
подкрепа на своите жители. „За нас основен приоритет е съчетаването на социални и икономически мерки в помощ 
както на хората, така и на малките и средните предприятия“, категорична бе тя.  
Министър Нинова подчерта, че остава на разположение за бъдещи разговори в подкрепа на икономическото 
благосъстояние на региона.  
 
√ Даниел Лорер: Иска ми се икономическият растеж на България да стигне 5% 
Иска ми се икономическият растеж на България да стигне 5 процента, каза Даниел Лорер, министър на иновациите и 
растежа, при откриването на среща на двустранните търговски камари в страната,цитиран от БТА. Ние бяхме избрани 
след дълг период на политическа нестабилност и с ясен мандат да създаваме инфраструктура за нормално 
функционираща държава, каза министърът. 
Нашата първа мисия е промяна в правосъдната система, така че да не се краде, да не се иска нищо от инвеститорите. 
Втората мисия е да се създаде физическа инфраструктура, третата е подобряване на здравеопазването, за да се 
оттласнем от върховете на световната класация по смъртност, четвъртата е развитие на образованието, за да не се налага 
да пращаме децата си да учат в чужбина, посочи още Лорер. 
Моята мисия е да създадем институция, която да е икономическият мотор на всичко това. Този мотор трябва да работи с 
пари от държавния бюджет, с европейско финансиране и с частни инвестиции. Искаме България да постигне 
икономически растеж, сравним с нашите съседи, защото България е и сериозно изостанала в състезанието за 
икономическо развитие, заяви Лорер. 
В Министерството на иновациите и растежа сме събрали инструментите от държавните институции, които да работят за 
икономическия растеж. Това са Българската банка за развитие, Фондът на фондовете, Националният иновационен фонд, 
набор от европейски програми, както и Българската агенция за инвестиции, която е лицето на България, каза министърът. 
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Нашата цел е да насочим тези инструменти към максимален растеж - иска ми се да е 5 процента, посочи министърът. 
Румъния вече го постигна, инфлацията ни помага и с ваша помощ това е постижимо, добави Лорер, като се обърна към 
представителите на търговските камари. 
Досега основната пречка за инвестиции беше бизнес рискът, свързан с корупцията. Затова се стремим към нулева 
толерантност към корупцията и премахване на административните пречки през бизнеса, отбеляза Лорер. 
Представителите на търговските камари посочиха като основен проблем за бизнеса гарантиране върховенството на 
правото и в това число на правата на компаниите и на чуждестранни и на местните инвеститори. Друго 
предизвикателство е подобряване на квалификацията на работната сила и активизиране на работата на търговските 
аташета на България за привличане на инвеститори в България. 
 
√ Тунелът под Шипка няма да се проектира наново 
Тунелът под Шипка няма да се проектира наново, за да стане от двулентов четирилентов. Това стана ясно от пост на 
министъра на регионалното развитие Гроздан Караджов във фейсбук. Според него идеята му за по-широк тунел може да 
се реализира на два етапа. "Сега работим по вече съществуващия план за тунела с една тръба за платната и една 
аварийна, така че да пуснем максимално бързо трасето в експлоатация. В процеса на строителството ще анализираме 
внимателно трафика и ако се налага, ще направим проект и ще намерим финансиране за допълнителна тръба към вече 
изградения тунел", пише той. 
Тунелът под Шипка разчита на финансиране от еврофондове и държавния бюджет. До края на 2022 г. трябва да бъде 
одобрена новата оперативна програма "Транспортна свързаност" 2021-2027, по която ще се осигурят 34% от 
финансирането. Останалите пари ще дойдат на етапи от държавния бюджет. Заложеният в договорите срок за 
изпълнение на обхода на Габрово, включително тунел под връх Шипка, е 50 месеца - 8 месеца за проектиране и 42 
месеца за строителство (общо 4 години и два месеца). За 7 години са построени 23 километра с два малки тунела. 
Предстои изграждането на най-сериозното съоръжение - тунелът от 3,2 км и подходите към него. Тук всички 
отчуждителни процедури са приключили, има направен ОВОС, има и избран изпълнител - "Хидрострой", която даде цена 
от 360 млн. лв. 
 
√ Министър Иванов: Цените на тока за агросектора са със 160% ръст 
Цените на електроенергията, влагани в селското стопанство у нас, бележат ръст от 160% спрямо 2020 г. Това е отбелязал 
министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на заседението на Съвета за земеделие и рибарство към ЕС в 
Брюксел. Министърът е обяснил, че секторът на свинското месо в България е изправен пред сериозна криза. Той 
коментира, че сред основните проблеми са нарастването на цените на основните фуражни култури и смески, както и 
значителното повишение на разходите за производство в земеделието, по-специално на горивата и електроенергията. 
Иванов информира, че в аналогична ситуация е и птицевъдството. Той заяви, че въпреки тенденцията за увеличаване на 
изкупните цени в сектор "Мляко" и "Месо", разходите не могат да бъдат покрити. 
"Подкрепяме въвеждането на спешни и извънредни мерки за сектор "Свиневъдство" на ниво Европейски съюз", е заявил 
министърът. "Смятаме, че за сектора е необходимо да бъде предоставена директна финансова помощ за излизане от 
кризата подобно на тази, дадена на млякото и млечните продукти през 2009 и 2016 г.", е казал Иванов. 
 
√ Бизнесът предлага стратегия за къмпинг туризма 
Идеи и инициативи за развитие на алтернативния и приключенски туризъм у нас обсъди ресорният министър Христо 
Проданов с Българската асоциация за алтернативен туризъм, "Планини и хора" - асоциация на планинските водачи в 
България, Българска асоциация на винените професионалисти, Сдружение "Българско кемпер общество", Мирослава 
Петрова, депутат от 47-то НС и адвокат Димитър Бораджиев. Министърът увери, че ведомството ще обърне специално 
внимание на този сегмент от туризма, защото по негови думи това е добър начин за развитие на целогодишен 
туристически продукт и за раздвижване на слаборазвитите региони в страната. 
От бизнеса представиха идеите си за развитието на алтернативния и приключенския туризъм в България, като уточниха, 
че в Европа къмпингуването е изключително развита дейност, особено в страни като Испания, Италия, Франция и Дания. 
Те посочиха, че в последните години много хора се ориентират към къмпингуването, тъй като е най-безопасният вид 
туризъм, особено във времена на пандемия. От бранша заявиха, че са готови да представят стратегия за къмпинг 
туризма, която ясно да начертава посоките за развитие, тъй като до момента не му е отделяно специално внимание и 
много малко чуждестранни туристи идват у нас с кемпери.  
 
√ Министър Проданов пред посланика на ОАЕ: Важно е да развиваме туристопотока между двете страни 
В последните години се наблюдава доста засилен туристопоток между България и ОАЕ и ще се радвам, ако развиваме 
заедно този потенциал. В тази връзка се надявам на едно ползотворно и успешно сътрудничество с Вас в бъдеще. Това 
заяви министърът на туризма Христо Проданов по време на срещата си с Н.Пр. Султан Рашид Султан Алкайтуб Алнуайми, 
извънреден и пълномощен посланик на Обединените арабски емирства у нас. 
Министър Проданов увери посланика, че въпреки продължаващата пандемия от коронавирус, Министерство на туризма 
работи за безпроблемното протичане на зимния сезон, така че да можем да посрещнем гостите от ОАЕ. Той обясни, че са 
водени разговори с ръководството на летище София, според които има сериозен потенциал за двойно увеличение на 
полетите от Близкия Изток. „Един от основните ни приоритети е да въведем електронни визи, защото това е перспектива, 
която можем да развиваме“, поясни още министърът. 
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От своя страна посланик Султан Рашид Султан Алкайтуб Алнуайми каза, че Обединените арабски емирства гледат на 
България като на стратегически партньор и се надява, че 2022 г. ще бъде добра година и ще допринесе за развитието на 
отношенията между двете държави, особено в сферата на туризма. По думите му България има много добри условия за 
туризъм и прекрасни места за посещения, като в момента много от гражданите на ОАЕ избират страната ни за 
практикуване на зимни спортове. Предпочитанията им са свързани с големите зимни курорти Банско, Пампорово и 
Боровец. 
Двамата обсъдиха и възможността за подписване на Меморандум за сътрудничество в областта на туризма с 
Министерство на икономиката на ОАЕ. 
 
√ До 100 000 лв. помощ за малкия бизнес при локдаун 
Не трябва да се въвеждат ковид ограничения без ясни компенсаторни мерки, заяви зам.-министърът на 
икономиката Димитър Данчев 
"Министерството на икономиката и министър Нинова се преборихме за безвъзмездна финансова помощ в полза на 
малките и средните предприятия, за които е нашата голяма грижа". Това съобщи заместник-министърът на икономиката 
и индустрията Димитър Данчев.  
Предвижданата помощ, в случай че се стигне до 4 етап на пълно затваряне, е в размер на 20 на сто от средните нетни 
приходи на тези предприятия за 2021 г., като таванът на помощта е до 100 000 лв.на дружество. 
"Нашата голяма грижа в тази ситуация е свързана именно с тяхното оцеляване, защото те са 90% от икономиката в 
страната", бе категоричен той. За критериите за кандидатстване той заяви, че всички сектори от българската икономика, 
които ще бъдат затворени със заповед на министъра на здравеопазването и отговарят на критериите за микро-, малки и 
средни предприятия, ще имат практически достъп до тази мярка. 
"Нашата идея е бизнесът да не бъде затварян без да са ясни компенсаторните мерки, на които може да разчита. Затова 
амбицията ни е този път мерките да са ясни, предвидими и адекватни", поясни той. 
Помощта по всяка вероятност отново ще бъде администрирана от НАП. Зам.-министър Данчев каза още, че 
Министерството на икономиката и индустрията предвижда да инициира срещи с представилите на заинтересованите 
браншове. С този акт Министерството на икономиката и министър Нинова успяха само за една седмица да спечелят две 
стратегически победи в полза на българската икономика и да защитят интересите на българските потребители, посочват 
от министерството. 
След като Административният съд София-град отхвърли жалбата на "А1 България" и "Теленор България" срещу заповедта 
на министър Нинова, с която се забранява на търговеца да използва нелоялна търговска практика, икономическото 
министерството успя да се пребори и за безвъзмездна финансова помощ в полза на малките и средните предприятия. 
 
√ Драгомир Стойнев: Еврото ще донесе икономически и политически ползи на Балканите 
Кризата щеше да има сериозни последици за държавите-членки без стабилизиращия ефект на единната валута, 
заяви депутатът 
Навлизането на еврото на Балканите ще донесе икономически, политически и геополитически ползи не само за района, 
но и за целия Европейски съюз. Това заяви председателят на Комисията по въпросите на ЕС Драгомир Стойнев по време 
на видеоконферентната среща на председателите на Комисиите по европейски въпроси на парламентите на Европейския 
съюз. 
"Еврото и общата монетарна политика са стратегически успех на европейския проект. Кризата, в която функционират 
икономиките в момента, щеше да има сериозни последици за държавите-членки без стабилизиращия ефект на единната 
валута. Еврото има и положителен ефект за запазване на политическата стабилност в Евросъюза. Международните 
позиции на еврото се запазиха стабилни, то е резервна валута и валута, с която се емитира дълг и се извършват търговски 
разплащания", каза Стойнев, цитиран от пресцентъра на Народното събрание. 
Централна тема на дискусията бяха постиженията и бъдещето на еврото, което през 2022 г. отбелязва своята 20-
годишнина като единна европейска валута. В срещата се включи и председателят на Европейската централна банка 
Кристин Лагард. Драгомир Стойнев заяви, че еврото не е просто монета, а и носител на принципите и ценностите на 
демократична Европа. В тази перспектива той вижда и ролята на единната валута в по-нататъшното позитивно развитие 
на региона на Балканите. "България и Хърватия следват стратегическата си цел за членство към еврозоната", припомни 
той.  
В рамките на конференцията бяха обсъдени постиженията и бъдещето на еврото като единна европейска валута. Целта е 
ЕС да бъде по-близо до гражданите при вземането на решения. Всички участници се обединиха около тезата, че трябва 
да има много повече диалог при правенето на европейските политики, както и да се засили участието на националните 
парламенти в законодателните инициативи на Европейския парламент. 
 
√ Шефът на ЦРУ посетил Украйна 
Директорът на ЦРУ Уилям Бърнс миналата седмица се е срещнал с украинския президент Володимир Зеленски и 
представители на украинската разузнавателна общност. Това съобщи Си Ен Ен. Телевизията се позова на два източника 
от американската администрация. 
Пътуването е било предварително планирано и не е предизвикано от нови извънредни обстоятелства. По време на 
минали срещи се обсъждала възможността за "руска инвазия" в Украйна. 
Си Ен Ен не дава други подробности и не уточнява къде се е състояла срещата между Бърнс и Зеленски. 
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Междувременно Великобритания изпрати три самолета с оръжия в Украйна, след като министърът на отбраната Бен 
Уолъс информира за такива доставки преди ден. Това съобщи украинското списание "Фокус". 
Според изданието след съответното решение на Министерството на отбраната на Обединеното кралство в понеделник в 
Украйна са пристигнали два кораба с оръжие от Лондон. "Трети самолет с противотанкови оръжия кацна в Киев тази 
сутрин (вчера - б.р.)", твърди изданието. 
Смята се, че самолетите са доставили противотанкови системи NLAW - преносими противотанкови управляеми ракети. 
Предишния ден министърът на отбраната на Обединеното кралство Бен Уолъс заяви, че Великобритания предоставя нов 
пакет за сигурност, за да укрепи отбранителните способности на Украйна.  
Канада също изпраща малък контингент от военни сили за специални операции в Украйна, съобщи Global News, 
позовавайки се на неназовани източници. Според тях този ход е "част от усилията" на съюзниците от НАТО да "възпрат 
руската агресия и да намерят начини да подкрепят украинското правителство". Друга задача, възложена на специалните 
сили, е да евакуират канадски дипломати в случай на влошаване на ситуацията в Украйна. По-рано телевизионният канал 
CBC съобщи, че Канада е изпратила 200 военни в Украйна, за да помогнат за обучението на местните военнослужещи. 
Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Жозеп Борел обаче не смята, че 
Русия може да нападне Украйна. Той заяви това пред Комисията по външни работи на Европейския парламент. "Атака 
срещу Украйна не ми се струва най-вероятен сценарий", каза Борел в изказването си, излъчено на уебсайта на 
законодателния орган. 
 
Мениджър 
 
√ 1191,79 лева е средният осигурителен доход за ноември 
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за ноември 2021 
г. е 1191,79 лв. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2020 г. до 30.11.2021 г. е 1161,23 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите 
на новоотпуснатите пенсии през месец декември 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.  
 
√ Годишната инфлация се ускори до 7,8% през декември 
Инфлацията в България се е ускорила през декември. Годишната инфлация през миналия месец е достигнала 7,8%, след 
като през ноември бе на ниво от 7,3%, сочат данните на Haциoнaлния cтaтиcтичecĸи инcтитyт.  На месечна база 
(декември 2021 спрямо ноември 2021 г.) повишението е от 0,9%. 
Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2021 г. спрямо периода януари - декември 2020 г. е 3,3%. 
Най-много са поскъпнали някои от основните хранителни продукти като ориз, брашно и хляб, материали за ремонт и 
обзавеждане и горива. Най-висок ръст в процентно изражение отбелязват въглищата с 9,8% и централното 
газоснабдяване с 7,9%. 
През декември 2021 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, 
както следва: 
Увеличение 

• хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 1,4% 

• алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,4% 

• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 0, 7% 

• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - с 1% 

• здравеопазване - с 0,1% 

• транспорт - с 0,7% 

• развлечения и култура - с 4,7% 

• ресторанти и хотели - с 0,9% 
Намаление 

• облекло и обувки - с 0,8% 

• разнообразни стоки и услуги - с 0,1%. 

• съобщения - с 0,3% 
Без промяна в сравнение с равнището от предходния месец 

• образование 
През декември 2021 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 3,2%, брашно - с 3,7%, хляб - с 
3.1%, месо от едър рогат добитък - с 0,8%, свинско месо - с 0,4%, месо от домашни птици - с 0,8%, малотрайни и трайни 
колбаси - съответно с 1,0 и 1,1%, прясна и охладена риба - с 1,4%, пълномаслено и нискомаслено прясно мляко - 
съответно с 1,1 и 0,8%, кисело мляко - с 1,2%, сирене - с 1,9%, кашкавал - с 1,3%, извара - с 1,1%, яйца - с 2,2%, млечни 
масла - с 4,1%, олио - с 0,6%, краставици - с 26,4%, зеле - с 4,5%, зрял лук и чесън - съответно с 12,4 и 3,6%, зелен лук и 
праз - с 3,9%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 3,5%, маслини - с 5,2%, гъби - с 1,5%, зрял боб - с 
1,3%, леща - с 2,9%, картофи - с 4,5%, захар - с 2,2%, оцет - с 0,5%, сол - с 1,7%, кафе - с 1,2%, чай - с 3,6%, минерална вода - 
с 0,4%, плодови сокове - с 2,8%, вина - с 0,8%, бира - с 2,8%, и други. 
В същото време е регистрирано намаление при: мляно месо (кайма) - с 0,7%, маргарин - с 1,1%, ябълки - с 3.5%, 
цитрусови и южни плодове - с 9,1%, домати - с 0,9%, листни зеленчуци - с 5,4%, шоколад и шоколадови изделия - с 0,4%, 
газирани напитки - с 1,2%, ракии - с 0,8%, и други. 
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През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: 
материали за ремонт и поддържане на жилище - с 1,9%, централно газоснабдяване - със 7,9%, газообразни горива за 
битови нужди - с 1,2%, въглища - с 9,8%, дърва за отопление - с 0,5%, перални и съдомиялни - с 1,9%, климатични 
инсталации - с 1,6%, други почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на дома) - с 0,7%, 
прахове за пране - с 2,3%, резервни части за ЛТС - с 0,6%, дизелово гориво - с 0,1%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 1,1%, метан 
за ЛТС - с 2,8%, телевизори - с 0,8%, лаптопи - с 1,2%, цветарство - с 1,7%, услуги по обществено хранене - с 0,7%, услуги по 
краткосрочно настаняване - с 6,0%, фризьорски услуги - с 0,3%, и други. 
През декември 2021 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло и 
обувки - съответно с 1,0 и 0,5%, готварски печки - с 0,3%, препарати за почистване на съдове - с 1,9%, гуми за автомобили 
и велосипеди - с 0,3%, автомобилен бензин А95Н - с 0,6%, автомобилен бензин А100Н - с 0,7%, стоки за домашни 
любимци - с 1,4%, електронни игри - с 10,3%, продукти за лична хигиена - с 0,2%, козметични продукти - с 0,4%, 
автомобилни застраховки - с 0,1%, и други. 
През декември 2021 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарските и стоматологичните услуги съответно с 0,5 и 
0,2%, а цените на лекарствените продукти остават на равнището от предходния месец. 
 
√ Нов изпълнителен директор начело на Агенцията по заетостта 
Смилен Вълов е новият изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, съобщиха от институцията. Вчера той е бил 
представен в новата си роля пред Централното управление на агенцията от социалния министър Георги Гьоков и зам.-
министрите Лазар Лазаров и Иван Кръстев. 
Вълов работи във ведомството от повече от 16 години. Започва кариерата си в структурите на Агенцията по заетостта като 
експерт. Дългогодишен главен директор е на Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“. 
Георги Гьоков пожела успех на новия изпълнителен директор на отговорния пост. Той отбеляза, че изборът му на 
ръководител на Агенцията по заетостта е бил лесен, защото г-н Вълов е човек, който познава добре естеството на 
работата и системата. 
От 2016 г. досега поста на изпълнителен директор в агенцията заемаше Димитър Николов. 
 
√ Даниел Лорер открива състезание за тийнейджърски стартъпи 
Министърът на иновациите и развитието Даниел Лорер ще открие четвъртото издание на Тийноватор Уикенд на идеите, 
което започва на 22 януари, събота, в 9:30 часа. Двудневното събитие се провежда в рамките на целогодишната 
програма за насърчаване на предприемачеството, бизнес мисленето и стартъп културата сред младежите в България –
 Тийноватор. Близо 400 ученици в десети и единадесети клас от 30 града ще работят в екипи по общо 70 стартъп идеи. 
Официалното откриване и награждаването ще се излъчват на живо във Facebook страницата на Teenovator тук. 
В Тийноватор Уикенд на идеите всеки екип ще работи в продължение на ден и половина върху своя първи бизнес проект 
с помощта на менторите в програмата – партньори, представители на различни професионални сфери и инвеститори. 
Целта на събитието е да даде възможност на учениците да приложат и надградят уменията, които развиват в своите 
стартъп клубове от началото на учебната година – умения за работа в екип, презентиране и аргументиране на бизнес 
идея, иновативен подход в решаване на проблеми и др. Събитието ще се проведе в хибридна форма, отделните клубове 
ще се съберат с менторите си на живо и ще се включат в общо Zoom събитие. 
В края на Уикенда на идеите всеки от отборите ще представи своя проект пред избран панел жури в рамките на 3 минути. 
Събитието ще завърши с награждаване на отличилите се в следните категории: 

• Най-устойчив бизнес модел 

• Най-зелен бизнес 

• Най-щура идея 

• Най-иновативна идея 

• Най-добра социална иновация 

• Най-добър проект в областта на културата и изкуствата 

• Най-добра презентация 

• Най-добър екип 

• Най-добър IT проект 
В началото на учебната 2021-2022 година се включиха близо три пъти повече ученици в сравнение с предходната година. 
Общо 60 ментори работят с тях на базата на седмични срещи, в които се усвояват умения за работа в екип, презентиране, 
дизайн мислене, развиване на бизнес модел и маркетинг стратегия и др., тоест учат как се прави компания от А до Я, 
вземайки за пример опита на успешни световни и български компании. 
„Тийноватор дава шанс на младите хора да получат по-ясен хоризонт за бъдещето, да направят по-осъзнат избор за 
професията, в която искат да се развиват, и да се запознаят с едни от най-успелите хора в България. Това, че програмата 
продължава през цялата учебна година, я отличава и помага на учениците да натрупат знания и умения“, каза 
ръководителят на програмата Вероника Рачева. „Уикендът на идеите е прелюдия към финалното състезание през май 
месец, в което учениците ще презентират на живо вече разработените си компании пред жури, съставено изцяло от 
инвеститори“, допълни тя. 
Тийноватор се реализира пилотно в България от началото на учебната 2018-2019, когато в програмата участваха 4 
столични училища. До момента са се включили над 1000 ученици и около 100 ментори. Методиката на обучение е 
разработена на базата на успешни практики от Станфордския университет. 
 

https://www.facebook.com/teenovatorbg
https://www.facebook.com/events/1142145303192010/?ref=newsfeed
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√ С близо 4 на сто нараснал броят на банкнотите в обращение 
Броят на банкнотите в обращение за една година се увеличава 3.91% до 569 149 853 броя, а стойността им - с 16.32 на сто 
до 24 137 875 255 лв., съобщават от Българската народна банка. Тенденцията на увеличение не е нова и не бива да 
изненадва. Увеличаването на парите в обращение се обяснява с по-високото потребление в навечерието на Коледните и 
Новогодишни празници, засилващата се инфлация, ръста на доходите и пр. Не бива да забравяме и привързаността на 
българина към кешовите плащания, въпреки развитието на технологиите и улеснението на картовите и онлайн 
дистанционни плащания. 
Запазва се и тенденцията най-много от банкнотите в обращение да са с номинал 50 лв. - 212 441 008 броя, както и тези с 
номинал 20 лв. - 137 427 175 броя, сочат дaннитe в oтчeтa нa БHБ зa eмиcиoннo-ĸacoвaтa дейност през четвъртото 
тpимeceчиe нa 2021-a. Купюрите с номинал 100 лв. са били 96 927 349 броя в края на декември. Експертите от отдел 
„Емисионен” казват, че броят на монетите в обращение в края на годината е бил 2 865 781 866 и бележи ръст с 5.28 на 
сто до 517 832 910 лв. на годишна база. 
Най-разпространените монети са номинал 1 ст. - 822 262 955 броя, следвани от тези от 2 ст. - 743 836 601 броя. Монетите 
в обращение с номинал един лев са били 169 909 888 броя, а монетите с номинал два лева - 77 903 115 броя. 
 
√ Банковата асоциация предупреди за нов вид измами 
Зачестяват опитите за нов вид телефонни измами, предупреждават от Асоциацията на банките в България. Лица, които се 
представят по телефона за банкови служители, целят да подведат клиентите на банките и да ги накарат да извършат 
различни действия, с които да получат достъп до техните средства. Затова, ако получите обаждане или имейл от някого, 
който се представя за служител на банка не споделяйте лични и банкови данни, не инсталирайте приложения и не 
отваряйте линкове, които са Ви били изпратени от тези лица! Не извършвайте плащания и не споделяйте получени 
кодове за идентификация и достъп до електронното си банкиране! Касае се за измама, изрично подчертават от 
асоциацията. 
Банките нямат практиката да изискват предоставяне на подобни данни по телефон или имейл. "Банкови служители 
никога няма да ви накарат да инсталирате приложения за отдалечен достъп и да опитват да получат контрол върху 
мобилното Ви устройство или компютъра ви. Ако получите такова обаждане, знайте, че това е опит за измама от страна 
на лица, които се представят за банкови служители, за да получат достъп до средствата ви.", поясняват от банковата 
асоциация и споделят още няколко съвета за опазване от измами: 

• Бъдете бдителни и особено подозрителни към позвънявания от номера от чужбина, както и към лица, които се 
представят за служители на банки, които не познавате и/или с които нямате договорни отношения. Често пъти 
измамниците нямат пълна информация и налучкват банката, на която сте клиент, в опит да ви подведат. 

• Никога не влизайте в електронното си банкиране от линкове, които сте получили по имейл, СМС или от 
рекламни банери в интернет, а само и единствено от официалния уебсайт на вашата банка и от официалното 
мобилно приложение.  

• В случай че получите такова телефонно обаждане, се свържете незабавно с банката си и с полицията. 
 
√ Рекорден спад в продажбите на нови автомобили в Европа за 2021 г. България с ръст 
Продажбите на нови автомобили в Европа са отчели нов рекорден спад през 2021 г. заради здравната криза и недостига 
на електронни чипове. Това се посочва в данните от автомобилостроителите, публикувани днес и цитирани от Франс 
прес.  България обаче е сред четирите държави, които правят изключение и отбелязват ръст. 
Миналата година в ЕС са били продадени 9,7 милиона превозни средства, което е най-ниският регистриран брой от 1990 
г., откогато има налични статистически данни. Продажбите на нови автомобили са били по-малко от 2013 г. и 1993 г., 
смятани за най-черните години за сектора.  
През декември продажбите са се понижили с 2,4 на сто спрямо година назад, когато Европа беше буквално 
парализирана от пандемията. Спадът е за шести пореден месец. Този спад е следствие от недостига на полупроводници, 
който блокира автомобилното производство през цялата година и то най-вече през второто полугодие, обясни в 
комюнике Асоциацията на европейските автомобилостроители (ACEA).  
Миналата година в Европа е била белязана от срива на водещия германски пазар, който е регистрирал един от най-
големите спадове от 10,1% на годишна основа или само 2,6 милиона продадени превозни средства.  
Германският автомобилен сектор е отчел устойчиво възстановяване в началото на 2021 г. след една 2020 г., преминала 
под знака на затваряния на заводи и здравни ограничения. Той обаче много бързо отново се е сблъскал с ограничаващи 
фактори на световните пазари: недостига на електронни чипове, крайно необходими за сглобяването на автомобилите и 
логистични проблеми, които са помрачили надеждите за трайно възстановяване.  
Белгия, Нидерландия и Дания също са отчели силен спад, а Франция е останала стабилна (+0,5 на сто), или 1,66 милиона 
новорегистрирани автомобили, но това равнище е най-ниското и е съизмеримо с отчетеното през 1975 г.  
В Испания, която бе една от най-тежко засегнатите от пандемията страни през 2020 г., продажбите също са останали на 
най-ниско равнище (+1 на сто). Италия, също много тежко пострадала от Ковид-19, е регистрирала леко възстановяване 
през 2021 г. (+5,5 на сто).  
Единствените европейски пазари, които отчитат ръст на регистрациите на нови автомобили през декември са България, 
Хърватия, Латвия и Словения. 
Водещите автомобилостроители са отчели спад: продажбите на лидера "Фолксваген" (Volkswagen) са се понижили с 4,8 
на сто или 2,4 милиона новорегистрирани автомобили. Основната марка на групата е регистрирала спад от 6,7 на сто, при 
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"Шкода" (Skoda) понижението е било от 9,8 на сто, а при "Ауди" (Audi) продажбите са намалели с 3,3 на сто. Порше" 
(Porsche) и "Сеат" (Seat) са се възстановили.  
"Стелантис" (Stellantis) е регистрирал спад от 2,1 на сто на годишна основа или 2,1 милиона продадени превозни 
средства. Групата е ограничила понижението при основните си марки - "Пежо" (Peugeot), "Фиат" (Fiat) и "Ситроен" 
(Citroen) и е отчела добри продажби при "Джип" (Jeep).  
Групата "Рено" (Renault) е регистрирала спад на продажбите от 10,2 на сто въпреки добрите резултати на по-евтината й 
марка "Дачия" (Dacia).  
"Хюндай-Киа" (Hyundai-Kia) се държат солидно с растеж на продажбите от 18,4 на сто, който се дължи на гамата от 
електрически и хибридни автомобили, най-вече високопроходими. "Тойота" (Toyota) е отчела увеличение на продажбите 
с 9,1 на сто. Асоциацията на европейските автомобилостроители не отчита продажбите на "Тесла" (Tesla).  
При водещите германски автомобилостроители Бе Ем Ве (BMW) е останал стабилен (+1,5 на сто), а "Даймлер4 (Daimler) е 
отчел спад с 12,4 на сто, дължащ се основно на недостига на чипове.  
 
√ Азия печели войната за батериите на електрическите автомобили 
На фона на нарастването на интереса на потребителите към електрическите превозни средства, глобалният пазар на 
батерии за електромобили е нараснал до 27 млрд. долара през 2021 г., като очакванията са той да продължи да се 
разширява с бързо темпо, пише ZeroHadge. 
В момента десетте компании с най-висок пазарен дял по отношение на капацитета за производство на батерии, 
регистриран през 2021 г., се намират в Азия – основно в Китай, Южна Корея и Япония. Според данни на SNE Research 
петте най-големи производителя CATL (Китай), LG (Южна Корея), Panasonic (Япония), BYD (Китай) и Samsung (Южна Корея) 
държат над 80% от световното производство на батерии за автомобилния сектор. 
Китайската компания Contemporary Amperex Technology (CATL) е лидер в класацията с дял от 32,5%, които се дължи най-
вече на силното търсене на местния пазар. Следват LG с 21,5%, Panasonic с 14,7%, BYD с 6,9%, Samsung с 5,4% и SK с 5,1%. 
Европа и САЩ са изостанали значително в този стратегичен индустриален сектор, като в момента в тези региони се 
обмислят различни програми за насърчаване на развитието на тази технология. 
 
√ Роберта Мецола е новият председател на Европейския парламент 
Малтийката Роберта Мецола от Европейската народна партия е новият председател на Европарламента. Тя беше 
избрана още на първото гласуване с голяма преднина пред другите кандидати за поста. Кандидатурата й беше 
подкрепена с 458 гласа "за", като за абсолютно мнозинство ѝ бяха необходими 309 гласа. Поради пандемията 
гласуването се проведе дистанционно. 
До новите избори се стигна след кончината на досегашния председател Давид Сасоли. Общо четирима бяха 
кандидатите за поста председател на Европейския парламент за втората половина на мандата 2019-2024 г.: Роберта 
Мецола (ЕНП, Малта), Алис Бах Кунке (Зелени/ЕСА, Швеция), Косма Злотовски (ЕКР, Полша) и Сира Рего (Левицата, 
Испания).  
Мецола, която вчера навърши 43 години, става третата жена, оглавявала Европейския парламент. Тя е адвокат по 
професия, майка на четири деца. Евродепутат е от 2013 г. и заместник-председател на Европарламента от 2020 г. 
Консервативната депутатка наскоро придоби популярност, като пое поста от Сасоли, който отсъстваше от залата в 
продължение на седмици поради заболяване.  
"Благодаря, скъпи европейски колеги. Първото нещо, което ще сторя като председател на ЕП е да продължа 
наследството, оставено ни от Давид Сасоли. Той беше боец. Бореше се за нас и за ЕС, вярваше в силата на Европа. 
Благодаря ти, Давид!", бяха първите думи на новата шефка на ЕП. 
В кампанията си за председателското място тя беше представена като млада, но опитна жена лидер, която може да 
вдъхнови и изгради консенсус в разразилите се политически разделения в Европа, пише Politico. Мецола ще поеме 
контрола над законодателния орган на ЕС в продължение на две години и половина, докато Парламентът се занимава с 
някои от най-спорните си въпроси: намаляване на въглеродните емисии, дигитализация на икономиката, укрепване на 
армията на блока и засилване на спазването на върховенството на закона от ЕС преди изборите през 2024 г. 
Мецола се превърна в една от най-влиятелните жени-депутати в асамблеята, откакто беше избрана през 2013 г., 
достигайки до поста на първи вицепрезидент на Парламента. В допълнение към законодателната ѝ работа, ЕНП 
представя Мецола и като майка, силно ангажирана с политически активизъм.  
Една от спорните теми, където Мецола се бори да гради мостове, е тази за абортите. В Малта, преобладаваща 
католическа нация, абортът все още е незаконен - единствената страна от ЕС, където това е забранено, а населението 
широко подкрепя забраната. 
В Брюксел Мецола се противопостави на няколко доклада и резолюции, призоваващи жените да имат достъп до услуги 
за безопасни аборти и осъждащи законодателни действия за ограничаване на този достъп. През 2015 г. тя дори направи 
изявление с други малтийски евродепутати от ЕНП, в което се казва, че остават "категорично против абортите". 
През миналия юли тя защити позицията си, след като гласува против доклад, определящ аборта като човешко право. "Без 
одобрението на националния ни парламент институциите на ЕС не могат да наложат никакво законодателство на Малта 
в тази област", посочи Мецола пред малтийския уебсайт Lovin Malta. 
Като бивш координатор на ЕНП по темата и член на мощната парламентарна комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи (LIBE), Мецола настоя за споделяне на тежестта на мигрантската вълна в рамките на 
блока – тема, важна за Малта, като средиземноморска островна държава, която е сред страните на първа линия при 
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мигрантски приток. Позицията беше в противоречие с някои от по-консервативните членове на ЕНП, като френския 
евродепутат Франсоа-Ксавие Белами, който нарече преместването "безсмислена идея".   
През 2016 г., на фона на притока на мигранти от Сирия, Мецола изготви доклад, призоваващ ЕС да предприеме 
"холистичен подход" към въпроса. Оттогава досега обаче блокът така и не успя да постигне споразумение за обработка и 
преместване на мигранти. В момента се разглежда нов пакт за миграцията и убежището. 
 
√ Глобите по GDPR са нараснали седемкратно до над 1 млрд. евро 
Глобите за нарушенията на Общият регламент относно защитата на данните (GDРR) на Европейския съюз са нараснали 
седемкратно през последната година, става ясно от прочуване на правната ĸoмпaния DLА Ріреr, цитиpaно oт Си Ен Би Си. 
От 28 януари 2021 г. насам регулаторните органи в ЕС са наложили глоби на обща стойност близо 1,1 млрд. евро. През 
този период уведомленията за нарушения от страна на фирми до регулаторите са нараснали с 8% до средно 356 на ден. 
GDPR е в сила от 2018 г. насам, като той има за цел да даде на потребителите в Европа повече контрол върху личните им 
данни. 
Регламентът изисква от компаниите да получават ясно съгласие от потребителите, преди да обработват техните данни. 
Всяка фирма може да информира властите за евентуални нарушения в рамките на 72 часа, след като те са установени. 
При неспазване на изискванията компаниите може да бъдат глобени с до 4% от годишните си приходи или 20 млн. евро, 
в зависимост от това коя сума е по-голяма. 
Най-големите потърпевши от регламента са технологичните компании. Koмиcиятa зa зaщитa нa личнитe дaнни в 
Люĸceмбypг глoби aмepиĸaнcĸия онлайн търговец на дребно Amazon със 746 млн. евро, а ирландският регулатор 
санкционира WhatsApp с 225 млн. евро. И двете фирми обжалват решенията. 
„Често налагането на такива големи глоби отнема известно време на регулаторите. Това се дължи на факта, че 
разследванията изксва време, а законът все още съдържа много отворени правни въпроси“, коментира Рос Маккийн, 
председател на отдела на DLA Piper за защита на данните във Великобритания. 
Сред тези отворени въпроси е трансграничният пренос на данни между ЕС и САЩ. През 2020 г. Съдът на ЕС постанови, че 
компаниите, които прехвърлят лични данни от ЕС до други юрисдикции, ще трябва да им осигурят същата защита, която 
те имат в рамките на блока. С решението бе отменено споразумението за трансфер на данни между САЩ и ЕС, известно 
като Privacy Shield. 
Съдът на Европейския съюз обаче одобри продължаващото използване на друг механизъм за трансфер - т.нар 
стандартни договорни клаузи. Неговата употреба обаче е под условието, че контролните органи могат да спират или 
забраняват трансфера на данни от ЕС, ако предлаганата им защита не отговаря на строгите европейски правила. 
 
√ Спад на борсите в Европа на фона на загуби в технологичния сектор 
Европейските акции достигнаха най-ниските си нива от повече от седмица в ранната търговия във вторник, след като 
технологичният сектор регистрира загуби на фона на повишението на доходността по 2-годишните американски 
държавни ценни книжа, които бяха подкрепени от очакванията, че Федералният резерв ще повиши лихвите си още през 
март, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 5,58 пункта, или 1,15 %, до 478,93 пункта., като технологичният 
индекс SX8P се понижи с 2,19%, след като доходността по краткосрочните американски облигации премина прага от 1% 
за първи път от февруари 2020 г. Акциите на компаниите от сектора за производство на чипове Infineon, ASML и 
STMicroelectronics поевтиняха съответно с 2,25%, 1,62% и 1,64% 
Немският показател DAX регистрира спад от 177,84 пункта, или 1,12%, до 15 755,88 пункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 изтри 54,89 пункта от стойността си, или 0,72%, достигайки ниво от 7 556,34 пункта. 
Френският измерител CAC 40 се понижи с 85,96 пункта, или 1,19%, до 7 115,68 пункта. 
„Докато Фед и Английската централна банка вече са в режим на затягане, трудно може да си представим ситуация, в 
която Европейската централна банка няма да промени курса и да насочи политиката си към борбата с инфлацията, 
особено като се има предвид въздействието на растящите цени на енергията и очакванията, че те ще продължат да 
вървят нагоре“, коментира Стюарт Коул, главен макроикономист в Equiti Capital. 
„Годината започна добре, но тази ранна еуфория утихна и акциите може да имат трудни няколко седмици преди срещата 
на Федералния резерв“, добави той. 
STOXX 600 достигна рекордни стойности в началото на януари, но неговото рали не продължи дълго, тъй като по-
агресивния тон на централните банки, геополитическото напрежение и растящите цени на енергията натежаха върху 
пазара. 
Инвеститорите ще следят внимателно предстоящата на 25 и 26 януари среща на Федералния резерв, след като 
представители на централната банка сигнализираха, че тя ще повиши основния си лихвен процент през март в опит да 
постави под контрол инфлацията в САЩ, която достигна 7% на годишна база през декември – най-високото ниво от близо 
40 години. 
Акциите на швейцарската фирма за управление на активи GAM Holding поевтиняха с 10,39%, след като тя съобщи, че 
очаква нетна загуба от около 30 млн. швейцарски франка през 2021 г. 
Цената на книжата на френския доставчик на хранителни стоки Sodexo се повиши с 1,37%, след като Ройтерс съобщи, че 
Bain Capital смята да отправи оферта за дял в подразделението на компанията. 
Акциите на производителя на шоколадови изделия Lindt & Spruengli поевтиняха с 2,15%, след като компанията отчете 
забавяне на бизнеса си в Северна Америка през втората половина на 2021 г. От компанията поясняват, че това се дължи 
отчасти на временни затруднения във веригата за доставки на марката Russell Stover. 
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Вчера финансовите пазари в САЩ останах затворени по случай отбелязването на Деня на Мартин Лутър Кинг. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион загубиха инерция във вторник и 
записаха предимно понижения, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 76,27 пункта, или 0,27%, до 28 257,25 пункта. Този 
резултат идва на фона на решението на Японската централна банка да запази без промяна основната краткосрочна лихва 
на ниво от минус 0,1%, отговаряйки на очакванията на пазарите. ТЯ също така заяви, че ще закупи нужното количество 
държавни облигации, за да се увери, че доходността по 10-годишните ценни книжа ще се задържи около нулата. 
ЯЦБ повиши и прогнозата си за инфлация за фискалната 2022 г. от 0,8% на 1,1%. За фискалната 2023 г. пък инфлацията се 
оценява на 1,1%, след като преди очакванията бяха за 1%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе регистрира ръст от 28,25 пункта, или 0,8%, до 3 569,91 пункта, 
докато по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 27,82 пункта, или 0,19%, до 14 391,39 пункта. Хонконгският 
показател Hang Seng се понижи със 105,25 пункта, или 0,43%, до 24 112,78 пункта. 
На пазара се отрази изказването на китайския президент Си Дзинпин, който предупреди срещу резки промени на 
паричната политика. Според него те ще дионесат предизвикателства пред глобалната икономическа и финансова 
стабилност, като развиващите се държави ще поемат по-голямата част от този удар. 
Пред Световния икономически форум в Давос Си каза още, че страните трябва да се откажат от начина на мислене от 
времето на Студената война и да търсим мирно съжителство и резултати, при които всички печелят. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi изтри 25,86 пункта от стойността си, или 0,89%, завършвайки сесията при ниво от 2 
864,24 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се записа спад от 8,5 пункта, или 0,11%, до 7 408,8 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 3,25 пункта, или 0,50%, до 642,93 пункта. BGBX40 се понижи с 0,34 пункта, или 0,23%, до 
145,15 пункта. BGTR30 изтри 2,28 пункта от стойността си, или 0,33%, достигайки ниво от 695,27 пункта.  BGREIT напредна 
с 0,44 пункта, или 0,26%, до 168,46 пункта. 
 
√ Западът се отказал да изключи Русия от Swift при атака срещу Украйна 
САЩ и Европейският съюз вече не разглеждат възможността да изключат Русия от международната платежна система 
Swift, ако Москва реши да нападне Украйна, съобщи германският в. „Ханделсблат“, цитиран от Блумбърг. 
Според източници на германското издание западните страни смятат, че изключването на Русия би могло да 
дестабилизира финансовите пазари в краткосрочен план и да доведе до разработване на алтернативна инфраструктура, 
която да не е доминирана от Запада. 
Вместо това Вашингтон и Брюксел обмислят целенасочени санкции срещу големи руски банки в случай на агресия от 
страна на Москва. Германия обаче се надява да получи изключение от санкциите, за да гарантира, че петролните и 
газови плащания ще останат възможни, посочват от вестника. 
Говорител на Националния съвет по сигурността на САЩ заяви, че всички възможности се разглеждат и че преговорите 
на Вашингтон с европейските партньори продължават. 
Дипломат от ЕС пък казва, че макар много държави да са против изключване на Русия истемата Swift, тази възможност 
все още не е напълно зачеркната, предава Блумбърг. Той обаче смята, че е много вероятно руските банки да бъдат 
санкционирани, ако се стигне до атака срещу Украйна. 
Блумбърг по-рано съобщи, че изключването на Русия от Swift се възприема като „червена линия“ от някои големи 
западни европейски страни. Редица от тези европейски правителства са предложили също изключения за някои банки и 
трансакции, както и постепенното въвеждане на други финансови мерки. 
 
√ Съпруги и деца на дипломати напуснаха руското посолство в Киев 
В седмицата преди поредицата от разговори между Русия и западните държави в няколко европейски града десетки 
хора, предимно съпруги и деца на дипломати, са напуснали руското посолство в Киев и са се върнали в Москва. Това 
твърди за „Ню Йорк Таймс“ високопоставен украински служител по сигурността. 
18 души са заминали на 5 януари, а други около 30 са ги последвали в следващите дни от Киев и консулството в Лвов в 
Западна Украйна. Междувременно на дипломати в други две руски консулства е казано да се подготвят да напуснат 
страната. 
Тази седмица Русия обяви, че посолството в Киев работи нормално. „Посолството и генералните консулства на Русия в 
Украйна работят както обикновено. Те правят това въпреки атаките срещу руските чуждестранни институции от 
украински радикали и провокациите на местните сили за сигурност. Но американските медии не са писали за това и няма 
да пишат“, пише говорителят на външното министерство на Русия, Мария Захарова, в профила си в Telegram, цитирана от 
агенция „Интерфакс“. 
В последвалите срещи на Русия със САЩ, НАТО и представителите на Организацията за сигурност и сътрудничество в 
Европа, които се случват седмица след изтеглянето на хора от посолството в Киев, нямаше особен прогрес, макар че 
засега че очертава страните да останат на масата за преговорите въпреки опасенията на Запада от евентуална инвазия на 
Русия в Украйна – действие, към което Москва продължава да отрича, че ще пристъпи. 
Представители на САЩ също са получили информация, която „показва, че руското правителство се е готвело да евакуира 
членовете на семейства от руското посолство в Украйна в края на декември и началото на януари“. 
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√ Цените на петрола се задържат на най-високите си нива от 2014 г. 
Цените на петрола се повишават за четвърти пореден ден в сряда, след като работата на тръбопровод от Ирак до Турция 
бе прекъсната от експлозия, което предизвика допълнителни опасения за ограничаване на доставките на фона на 
нарастващото геополитическото напрежение в Близкия изток и около Украйна, предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,62 долара, или 0,71%, до 88,13 долара за барел, след като 
предходната сесия напредна с 1,2%. По-рано той премина дори прага от 89 долара за барел. Цената на американския лек 
суров петрол WTI се повиши с 0,81 долара, или 0,95%, до 86,24 долара за барел, след като по-рано бе над нивото от 87 
долара за барел. И двата бенчмарка са на най-високите си равнища от октомври 2014 г. 
Турският газопреносен оператор „Боташ“ съобщи, че е бил потушен пожар след експлозия, която е довела до 
прекратяване на работата на тръбопровода Киркук-Джейхан. Причината за експлозията не е ясна. Тръбопроводът 
пренасят суров петрол от Ирак до турското пристанище Джейхан за износ. 
Притесненията по посока Русия, вторият по големина производител на петрол в света, и ОАЕ, третият по големина 
производител на ОПЕК, засилват страховете за доставките. 
От ОАЕ вчера призоваха за заседание на Съвета за сигурност на ООН, което да осъди атаката срещу петролни цистерни в 
Абу Даби в понеделник от йеменските бунтовници хути. 
Междувременно руските войски продължават да се струпват по границата с Украйна, като Белият дом нарече кризата 
изключително опасна и заяви, че Русия може да нахлуе във всеки един момент. 
Напрежението повишава перспективата за прекъсване на доставките в момент, когато ОПЕК, Русия и техните съюзници, 
известни заедно като ОПЕК+, вече изпитват трудности да постигнат договорената си цел за добавяне на 400 000 барела 
петрол на ден към доставки през всеки месец. 
„ОПЕК+ не успява да достигне производствените си квоти и ако геополитическото напрежение продължи да расте, сортът 
Брент може да няма нужда от голям тласък, за да достигне до 100 долара за барел“, каза анализаторът на OANDA Едуард 
Моя в бележка. 
  
√ На прага на дългова криза - най-бедните страни в риск от фалит 
Най-бедните страни в света са изправени пред рязък ръст на плащания към кредиторите си тази година, което увеличава 
риска да изпаднат във фалит, съобщи Световната банка. 
Общо 74 страни с ниски доходи трябва да платят $35 млрд. Това е почти половината (+45%) от взетите и раздадени през 
2020 г. заеми в изпълнение на антикризисни мерки. 
Шри Ланка е сочена като потенциално най-застрашената от държавен фалит. По ниво на риск я следват Гана, Салвадор и 
Хондурас. 
Светът сега е на прага на дългова криза поради факта, че по време на пандемията, най-уязвимите страни предпочетоха 
да вземат заеми от капиталовите пазари, вместо от международни организации, отбелязват експертите на Световната 
банка. 
„Резкият ръст на предстоящи плащанията  идва във време, когато бедните страни нямат ресурсите за това. Желанието на 
кредиторите да се възползват от ситуацията от самото начало увеличи риска от безразборни фалити“, коментира Дейвид 
Малпас, президент на организацията. 
Така, настоящите дългови проблеми могат да върнат повечето страни десетилетия назад в развитието им. Единственият 
изход могат да бъдат само преговори със страните кредитори за облекчаване на условията и след това започване на 
същите преговори с частни кредитори, смятат експертите на Световната банка. 
 
Investor.bg 
 
√ Коалиционният съвет обсъди съдебната реформа и антикорупционното законодателство 
Киберопасностите са най-голямата тревога за компаниите на глобално ниво през 2022 г. според тазгодишното издание 
на Aлианц Риск Барометър. Заплахата от кибератаки с цел получаване на откуп, изтичането на данни или големи 
прекъсвания на ИТ инфраструктурата притесняват компаниите дори повече от прекъсване на дейностите им, смущения 
във веригата за доставки, природните бедствия или Covid-19. 
Годишното проучване на Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) включва мненията на 2650 експерти от 89 държави и 
региони, включително изпълнителни директори, мениджъри на риска, брокери и застрахователни експерти. 
Киберинцидентите оглавяват класацията и са посочени в 44% от отговорите, прекъсването на бизнеса пада до второ 
място спрямо миналогодишното издание с 42%, а природните бедствия се нареждат на трето място с 25% спрямо шесто 
през 2021 г. Разпространението на пандемията отстъпва до четвърта позиция (22%), а изменението на климата се изкачва 
до най-високото си досега класиране – шесто място (17%). 
 „За повечето компании най-голямата заплаха е да не могат да произвеждат своите продукти или да предоставят услугите 
си. През 2021 г. наблюдавахме безпрецедентни смущения, причинени от различни фактори, а тази година обещава само 
постепенно облекчаване на ситуацията. Изграждането на устойчивост срещу многото причини за прекъсване на бизнеса 
все повече се превръща в конкурентно предимство за компаниите", обобщава главният изпълнителен директор на AGCS 
Йоахим Мюлер. 
За България експертите определят пандемията (38%), прекъсването на бизнес дейността (33%) и макроикономическото 
развитие на страната (29%) като трите най-големи риска. 

https://www.allianz.bg/content/dam/onemarketing/cee/azbg/allianz-risk-barometer/2022/Allianz-Risk-Barometer-2022.pdf
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"За местния бизнес здравните проблеми, свързани с Covid-19, продължават да са най-голямата заплаха за бизнеса и 
работната сила и генерират опасности и смущения във веригите за доставки. Променящата се политическа обстановка, 
финансовата политика и покачването на цените са също тревожни фактори“, коментира Йоанис Коцианос, главен 
изпълнителен директор на Алианц България холдинг. 
 

 
 
Броят и сложността на кибератаките и киберпрестъпността в световен мащаб се увеличават и това е основната причина 
да са посочени като най-големия риск за глобалния бизнес. Основният двигател е неотдавнашният скок в атаките за 
откуп, които се потвърждават като най-голямата киберзаплаха за следващата година от анкетираните (57%). Последните 
атаки показват тревожни тенденции като тактики на „двойно изнудване“, комбиниращи криптиране на системи с 
пробиви на данни; използване на уязвимости в софтуера, които потенциално застрашават хиляди компании или засягат 
инфраструктурни системи. 
Според проучването кибератаките са и най-големият риск за прекъсването на бизнеса. В година, белязана от сериозни 
смущения, уязвимостите в съвременните вериги за доставки и производствени мрежи са по-очевидни от всякога. 
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Въздействието на нарастващата зависимост на компаниите от дигитализацията и преминаването към дистанционна 
работа също притесняват експертите. 
Природните бедствия и пандемията са другите два важни риска за прекъсването на бизнеса. През изминалата година 
скокове в търсенето след локдауна се съчетаха с прекъсване на производството и логистиката, тъй като огнищата на 
Covid-19 в Азия затвориха фабрики и причиниха рекордни нива на претоварване в пристанищата за контейнерни 
превози. 
Пандемията пада от втора на четвърта позиция, но остава основна грижа за компаниите. Въпреки че кризата с Covid-19 
продължава да засенчва икономическите перспективи в много индустрии, окуражаващо, бизнесите смятат, че са се 
адаптирали. По-голямата част от анкетираните (80%) смятат, че са адекватни или добре подготвени за бъдещи събития. 
Относно риска от природни бедствия и изменението на климата последните години показаха, че честотата и тежестта на 
метеорологичните явления се увеличават поради глобалното затопляне. 
Респондентите на Aлианц Риск Барометър 2022 са най-загрижени за метеорологичните явления свързани с изменението 
на климата, причиняващи щети на корпоративна собственост (57%), следвани от въздействието върху прекъсването на 
бизнеса и веригата за доставки (41%). Те обаче също се притесняват от управлението на прехода на бизнеса си към 
нисковъглеродна икономика (36%), сложните изисквания за регулиране и докладване и потенциалните рискове от 
съдебни спорове за не предприемане на адекватни действия за справяне с климатичните промени (34%). 
Недостигът на квалифицирана работна сила е ново попълнение в топ 10 позициите на класацията. Привличането и 
задържането на служители никога не е било по-голямо предизвикателство, особено за секторите инженерство, 
строителство, недвижими имоти, обществени услуги и здравеопазване и транспорт. 
 
√ Естония, Унгария и Полша спъват бързото въвеждане на 15% корпоративен данък в ЕС 
Финансовите министри на трите страни обвързват графика за приемането на минималната данъчна ставка с 
възприемането на новите правила в САЩ 
Три държави от Европейския съюз (ЕС) хвърлиха в хаос усилията на блока да въведе договорената на световно ниво 
минимална ставка на корпоративния данък от 15% в рамките на 12 месеца. 
Финансовите министри на Естония, Унгария и Полша са протестирали във вторник срещу планирания график, който 
страните от Г-20 договориха през октомври като част от по-широко преразглеждане на правилата за корпоративното 
данъчно облагане. 
Министрите са поискали инициативата да зависи от въвеждането на глобален налог за 100-те най-големи компании в 
света, който трябва да бъде изгладен през юни и въведен през 2023 г. 
Притесненията им са, че президентът на САЩ Джо Байдън няма да получи подкрепата на Конгреса да прилага същите 
правила, което ще постави Европа в неизгодно икономическо положение. 
Протестите от Талин, Будапеща и Варшава представляват сериозно предизвикателство за опитите на ЕС да приложи 
правилата навреме, тъй като данъчните споразумения на ЕС изискват единодушна подкрепа. 
„Вярваме, че глобалните минимални данъчни правила могат да бъдат приложени само ако други държави също 
изпълняват своите политически ангажименти“, коментирал е унгарският министър Михай Варга на срещата на 
финансовите министри на ЕС в Брюксел този месец. 
Данъчната ставка е част от двустранното глобално споразумение, за което Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) посредничи миналата есен, за да заличи данъчните убежища и да гарантира, че 
световните мултинационални фирми – включително технологичните гиганти, плащат своя справедлив дял данъци. 
Другата част от пакета изисква от най-големите фирми да плащат данъци там, където оперират, а не там, където е 
централата им. 
Европейската комисия (ЕК) започна процеса по въвеждане на минималната данъчна ставка от 15% в законопроект на ЕС в 
края на декември с надеждата за бързо споразумение през следващите месеци. Законопроектът трябва да е 
окончателно готов през юли, след като глобалните политици се споразумяха и подписаха „многостранна конвенция“. 
Евентуално забавяне би опетнило глобалния имидж на блока като сериозен изпълнител на международните 
споразумения срещу избягването на данъци – перспектива, която френският финансов министър Брюно льо Мер трудно 
ще преглътне. 
„Не можете да приемете споразумение от ОИСР и когато това споразумение е записано в директива, точно със същите 
условия, да кажете, че споразумението вече не е валидно“, коментира той преди срещата, която ще председателства за 
първата половина на годината, тъй като страната му е ротационен председател на ЕС. 
„Минаха преди пет години, преди да намерим споразумение в ОИСР относно международното данъчно облагане. 
Мисля, че ЕС трябва да покаже, че е способен да поеме лидерството по този въпрос и бързо да приеме директивата“, 
допълва той. 
Талин, Варшава и Будапеща са единствените, които призовават за определяне на глобалната минимална данъчна ставка 
като мярка за защита срещу САЩ, тъй като двете инициативи са юридически независими една от друга. 
Чехия, България, Малта, Словения и Швеция са съпричастни към опасенията относно практическите пречки пред 
въвеждането на мярката за толкова кратък период от време. Швеция например е против крайния срок до януари 2023 г. 
поради „нашите конституционни законотворчески изисквания“, коментира финансовият министър на страната, но 
подчерта подкрепата за инициативата. Според него може да се намери решение на този проблем. 
 
 
 



22 

 

√ Една година след ралито на Reddit: какви са поуките? 
През 2021 г. млади трейдъри аматьори обединиха усилията си и нанесоха загуби за милиарди на хедж фондовете. 
Колко трайно бунтовниците промениха Wall Street 
Новият живот на Пабло Батиста започва, когато 26-годишният мъж от Бронкс губи работата си като готвач по време на 
пандемията от коронавируса. От скука той изтегля приложението за търговия Robinhood на мобилния си телефон. 
Миналата година той реализира печалба от 71 000 щатски долара, като залага основно на акции на Gamestop и 
криптовалутата доуджкойн. Оттогава насам Батиста има ново основно занимание - трейдър от ново поколение. 
Всеки ден той обменя идеи със съмишленици във форуми в социалната мрежа Reddit. Редовно посещава онлайн 
платформата Stocktwits и групите в чат приложението Discord, за да получава съвети за стратегията си за търговия. Той е 
част от движението, което преди година разтърси фондовите пазари в САЩ. Но дали младите търговци наистина са 
променили устойчиво финансовия пазар, пита в свой анализ германският Handelsblatt. 
Много неща се промениха от бурните дни преди една година. По онова време младите търговци бяха истинска сензация. 
Те успяха да обърнат с главата надолу Wall Street - най-големия капиталов пазар в света. Акции като тези на Gamestop, 
AMC, Blackberry и Koss поскъпнаха със стотици проценти в рамките на няколко дни, защото милиони инвеститори се 
координираха и насърчаваха взаимно чрез форуми като Wall Street Bets в Reddit. Някои анализатори се отказаха от 
покриването на определени акции, защото никой не можеше да предскаже кога и къде армията от Reddit трейдъри ще 
нанесе следващия удар. 
За търговци като Батиста от Бронкс това е моментът на равносметка. Започваше битка, в която водещи бяха не само 
парите. Борба срещу онези там горе, костюмарите, продавачите на къси позиции, истаблишмънта, който според тях беше 
превърнал Wall Street в ексклузивен клуб, до който дребните инвеститори нямаха достъп. 
Едно нещо трябва да се признае на търговците от Reddit: те привлякоха повече внимание, отколкото някой някога би им 
признал. Но проверката на реалността показва: не успяха да постигнат голямата си цел - да разбият системата. Вместо 
това естаблишмънтът на Wall Street се възползва от новото движение.  
Wall Street се адаптира 
Хедж фондовете, например, също спечелиха пари от ралито на Gamestop. Senvest Management е реализирал печалба от 
85% през миналата година, съобщи американската телевизия CNBC - главно благодарение на това, че хедж фондът 
успешно е заложил на повишаването на курса на Gamestop и е спечелил от общността в Reddit. И дори Melvin Capital, 
която първоначално загуби милиарди от залозите си върху падащите акции на Gamestop, реализира 33% печалба през 
останалите единадесет месеца на годината, пояснява CNBC. 
Wall Street не се промени, а се адаптира. Сега доставчиците на данни пресяват милиони често полемични, понякога груби 
коментари в Reddit, превръщат ги в стратегии за търговия и продават резултатите на хедж фондове. На свой ред те 
продават на частни инвеститори анализи, които трябва да покажат с кои акции са спекулирали хедж фондовете със 
залозите си за спад на цените. Други използват данните, за да създават борсово търгувани фондове (ETF), които частните 
инвеститори могат да купуват. 
А самият Reddit? Предстои да си напълни касите. Социалната мрежа от Сан Франциско може да излезе на борсата през 
март, както съобщава Bloomberg, с оценка от невероятните 15 млрд. долара. Водещите банки са Goldman Sachs и Morgan 
Stanley, олицетворение на същия онзи стар Wall Street, с който търговците от Reddit искаха да се борят. 
Йонас от Германия, който не желае фамилията му да се появи в медиите, също участва в движението около Gamestop. По 
негови собствени данни той е влязъл в началото на ралито на цена от 15 долара. „Тогава, за съжаление, показах заешко 
сърце“. На жаргона на Reddit това означава, че инвеститорите излизат от поскъпващата акция твърде рано. Той продава 
на цена от 40 долара и реализира повече от 100 процента печалба - повече от всякога на фондовия пазар. „След това 
отново влязох в диапазона между 180 и 200 долара“. Но сега цената вече е около 120 долара. 
Понастоящем 90% от портфейла на Йонас се състои от акции на търговеца на дребно на видеоигри. Това не е нещо 
необичайно за общността на Reddit. Други търговци от Reddit, с които Handelsblatt разговаря, са инвестирали до половин 
милион евро в Gamestop. Един от тях дори е продал спортния си автомобил, за да купи акции през есента. 
Преди втората си инвестиция в средата на януари Йонас се е потопил по-дълбоко в света на форума на Reddit Wall Street 
Bets. Той е прочел за инвеститора Райън Коен, който някога е превърнал Chewy, онлайн магазин за храна за домашни 
любимци, в компания за милиарди долари, а сега иска да вкара Gamestop в дигиталната ера. И е прочел за акциите на 
Gamestop, при които хедж фондовете залагат на падащи цени с т.нар. къси продажби. 
Фондовете заемат акции срещу такса и ги продават с надеждата, че ще могат да ги купят обратно на по-ниска цена преди 
датата на обратно изкупуване. Ако цената на акциите се повиши противно на очакванията, продавачите на късо са 
заплашени от загуби. Ако искат да ограничат тези загуби, те трябва да изкупят обратно акциите на растящия пазар и по 
този начин да повишат допълнително цените, което на жаргона на фондовия пазар е известно като Short Squeeze. 
През януари 2021 г. за Gamestop се очертаваше гигантска криза. В крайна сметка бяха продадени повече акции на късо, 
отколкото имаше на пазара. Така че, за да приключат залозите си, продавачите на къси позиции трябваше да наддават 
над един друг, което щеше да накара цената да тръгне нагоре. 
Затова Йонас задържа акциите, които продължават да поскъпват: „Междувременно имах суми в сметката си за търговия, 
понякога не можех да спя“. 
На 28 януари популярният онлайн брокер Robinhood, както и някои други доставчици, забраниха покупката на акции на 
Gamestop и поискаха по-високи гаранционни депозити от своите клиенти. Стабилността на онлайн брокерите беше 
застрашена от огромните залози на частните инвеститори. След това цената на акциите на Gamestop се срина и никога 
повече не достигна рекордно високата си стойност. Съдилищата все още не са решили дали спирането на търговията е 

https://www.investor.bg/socialni-mreji/454/a/dvigateliat-na-meme-akciite-reddit-podade-dokumenti-za-ipo-341901/
https://www.investor.bg/socialni-mreji/454/a/dvigateliat-na-meme-akciite-reddit-podade-dokumenti-za-ipo-341901/
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било законно. В началото на януари арбитър, назначен от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ 
(Finra), постанови, че Robinhood трябва да плати на шофьор на камион от Кънектикът почти 30 000 долара обезщетение. 
Непоколебима вяра в Short Squeeze 
„Това, което се случи тогава, беше пълна каша“. мърмори Йонас. Въпреки това той не продава акциите си. От една 
страна, защото е убеден в шансовете на Gamestop под ръководството на Коен. Той радикално трансформира компанията 
в онлайн платформа и привлича бивши мениджъри от Amazon, Google и Apple и др. От друга страна, той вярва, че много 
продавачи на къси позиции все още залагат срещу Gamestop. „За мен теорията за Short Squeeze все още е валидна“. 
Мнението, че продавачите на късо никога не са намалявали залозите си, е широко разпространено в общността на 
Reddit. Според официалните данни на Нюйоркската фондова борса в момента малко под 14% от акциите на Gamestop все 
още се продават на късо – което е само малка част от първоначалните позиции. Общността на Reddit отвръща, че хедж 
фондовете трябва сами да докладват за късите си позиции и че доставчиците на данни не включват извънборсовата 
търговия. Официалните данни не включват и късите позиции на ETF. 
Колкото и да е единно движението Reddit по въпроса за Short Squeeze, целите му са различни. Някои смятат, че ще 
продължат да се борят с естаблишмънта, а други искат преди всичко да печелят пари. Това, което ги обединява, е 
убеждението, че последната битка все още не се е състояла. 
Батиста обаче вижда по-голям шанс за краткотраен спад в акциите на оператора на киносалони AMC: „Промяна може да 
се постигне само чрез болка, а много хора в онлайн форумите все още са недоволни, защото нищо не се е променило“. 
Батиста може да си представи, че ще има още едно Short Squeeze. „А на този нестабилен пазар това може да окаже още 
по-голямо влияние върху настроенията, отколкото миналия път", предупреждава той. 
Фед ще промени пазара 
В сравнение с януари 2021 г. ситуацията на пазарите е доста променена. По време на пандемията фондовите пазари 
непрекъснато постигаха нови рекорди благодарение на програмите на Федералния резерв на САЩ (Фед) за милиарди 
долари. Особено популярни бяха технологичните акции. Сред звездите на фондовия пазар бяха не само големи 
корпорации като Apple, Amazon и Facebook, но и губещи стартъпи. Това не е необичайно във времена на нулеви лихвени 
проценти, когато растежът и надеждата за бъдещи печалби имат по-голяма тежест. 
Това скоро ще приключи. Фед вече намалява програмите си за помощ и може да повиши лихвените проценти още през 
март. От Goldman Sachs смятат, че тази година централните банкери могат да обявят четири повишения на лихвените 
проценти, а Джейми Даймън, главен изпълнителен директор на най-голямата американска банка JP Morgan Chase, смята, 
че са възможни дори седем повишения. Това влоши настроенията най-вече по отношение на технологичните акции. 
Технологичният индекс Nasdaq 100 е загубил около шест процента от края на декември досега. 
Акциите на Reddit също бяха силно засегнати. От началото на януари AMC е загубила 24% от стойността си. Gamestop е 
загубил 21%, въпреки че цената на акциите достигна малък междинен връх в началото на януари: Съобщение в Wall 
Street Journal, че Gamestop изгражда платформа за така наречените NFT (non-fungible tokens), накара акциите на 
компанията да поскъпнат за кратко с над 20%. 
Йонас вижда в тази NFT платформа огромна възможност за Gamestop. Видеоигрите могат да се продават като NFT. Това 
ще позволи на геймърите да закупят не само цифрово копие, както е в момента, а цялата игра. Тези, които я изиграят, 
могат да я препродадат, както някога се продаваха аналогови пъзели или настолни игри. 
Отвъд верните последователи обаче около бившите звезди на сцената на Reddit днес е тихо. Дейвид Портной, по-
известен като Davey Daytrader, някога ръководеше „армия от малки инвеститори“, както се изрази Bloomberg преди 
година. Милиони хора го гледаха как играе почти хазарт.  
През последните месеци Портной е създал империя: Подкастове, предавания на живо, предавания в Youtube; дори му 
беше позволено да се появи в американския канал CNBC и да философства за настроенията на фондовия пазар. Но той 
отдавна вече не е канен в утвърдените медии. Неотдавна му се наложи да се бори с обвиненията в сексуално насилие, 
отправени към него от онлайн медията InSider. 
Друга знаменитост от трейдинга, Кийт Джил с псевдонима Roaring Kitty, стана милионер благодарение на акциите на 
Gamestop. Човекът с тих глас и с тениски с крещящи котки прави забавни видеоклипове в YouTube от лятото на 2020 г., в 
които обяснява защо е фен на акциите на Gamestop. Батиста също попада на Gamestop чрез тези видеоклипове. 
Проблеми за Roaring Kitty 
Печелившата странична работа на Джил обаче му носи много неприятности. През януари миналата година той губи 
работата си в застрахователя Mass Mutual в Бостън, защото не е получил предварително одобрение за дейността си в 
YouTube. През февруари той трябваше да даде показания пред Конгреса на САЩ и да обясни на депутатите какво общо 
има с огромния ръст и спад на цената на акциите на Gamestop. Компанията Mass Mutual също бе въвлечена в делото. 
През септември застрахователят плати глоба в размер на 4 млн. долара на регулаторните органи в щата Масачузетс за 
това, че не е упражнил подходящ надзор над Джил. 
За независимия консултант по капиталовите пазари Ед Ярдени меме акциите като на Gamestop и Сие „винаги са били 
малко странично шоу и продължават да бъдат такива". Заключението му е: „Наистина меме акциите не успяха да 
променят Wall Street“. 
Той смята, че силното покачване на цените през миналата година е „признак на спекулативен излишък". Но в сравнение с 
други балони, като този на технологичните акции през 2000 г. или на жилищния пазар през 2007 г., спекулациите на 
търговците на Reddit са били ограничени до много по-малък район. Ако погледнем структурата на пазара, „нищо не се е 
променило", казва професорът по финанси Джеймс Ейнджъл от университета в Джорджтаун. 
Той предполага, че с обрата в паричната политика ще се промени и настроението на пазарите: „По време на бичи пазар 
всички се чувстват умни и търгуват доста активно с акциите. Но когато пазарите падат, много инвеститори рядко 

https://www.investor.bg/novini/130/a/gamestop-vliza-na-pazara-na-kriptovaluti-i-nft-343199/
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поглеждат към портфейлите си“. Той очаква, че много от търгуващите на дневна база от миналата година бавно, но 
сигурно ще се превърнат в дългосрочни инвеститори, тъй като не могат да печелят пари от търговия на дневна база. 
Междувременно Пабло Батиста от Бронкс се съмнява, че всичко е приключило: „Продължавам да чета, че в края на 
януари може да има още едно голямо Squeeze" - както при Gamestop, така и при AMC. Тогава той определено искал да се 
върне в играта. „Интернет е странно място. Там все още могат да се случат много неща“… 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Гледайте клетвата на президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова в специалното ни предаване 
„ВТОРИЯТ МАНДАТ“; 

- След срещата в Скопие – новата линия в диалога между България и Северна Македония. Анализ на Милен 
Керемедчиев и Спас Ташев; 

- Как болниците у нас се справят с поредния натиск на КОВИД-пандемията - гост Свилена Димитрова, председател 
на УС на Българската болнична асоциация; 

- Как се купува възпоменателна монета на БНБ - коментар на Стефан Цветков, главен касиер на БНБ; 
- Защо синдикатите в МВР искат среща с премиера? - очаквайте на живо разговор с Илия Кузманов, зам.-

председател на УС на синдикална секция МВР; 
БТВ, ”Тази сутрин”   

- Предаването „Тази сутрин“ ще бъде с удължено издание❗Водещите Биляна Гавазова и Златимир Йочев ще 
покажат на живо от 10:00 ч. тържественото заседание на Народното събрание и полагането на клетва на 
президента РуменРадев. Гости в студиото ще бъдат топ коментатори и политически анализатори, а репортерите 
на bTV ще предават на живо от НС.  

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Втори случай на агресия срещу медици в Русенско. Защо близки на пациент заплашиха с убийство лекари в 

COVID отделение? 
- 9 дни почивка за учениците след края на първия срок. Как ще бъдат наваксани пропуските в учебните програми? 

Гост в студиото – министърът на образoванието акад. Николай Денков. 
- Жестоко убийство на собственичка на верига аптеки и съпруга на общински съветник в Русе с цел грабеж на 

огромна сума. Кои са извършителите? 
- В разгара на петата вълна: Претоварена ли е здравната система? 
- Ръст на затлъстяването при децата през последната година. Как пандемията се отрази на здравето на най-

малките – отговорите в „На твоя страна”. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа: Три нововъзникнали български фирми приближават $ 1 
млрд. 
в. Труд - Учениците с бонус Ваканция за Омикрон 
в. Телеграф - 360 легла за деца с Covid 
в. Монитор - Детските градини без такса 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Вдигаме самолета за Скопие след 2 месеца, ветото - още не 
в. 24 часа - 2022 г.: Безплатна детска градина за 3-годишните, а заплатата на учителите да е 25% над средната 
в. Труд – Летим до Скопие за 20 мин. след 2 месеца - втори опит 
в. Труд – Болници пропищяха от сметки за ток 
в. Телеграф - Скопие ни праща посланик, пускаме самолет до 60 дни 
в. Телеграф - 9 дни ваканция за учениците 
в. Монитор - България призма Република Северна Македония под краткото й име 
в. Монитор - Зелената зона стигна до "Слатина" и "Редута" 
Водещи интервюта  
в. Телеграф - Председателят на СФСМВР Валентин Попов: Искаме 20% увеличение на полицейсктие заплати 
в. Монитор - Иван Нейков, Балкански институт по труда: Преизчислението на пенсиите е коректно 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Минимална държава ли? А защо сучете от огромната й цица 
в. Труд - Импотенти на черен фон 
в. Телеграф - Нали точно сега на тях разчитаме 
в. Монитор - Хубавите безплатни неща 
 
√ Предстоящи събития в страната на 19 януари 
София. 
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- От 10:00 ч.на тържествена церемония президентът и вицепрезидентът на Република България Румен Радев и 
Илияна Йотова ще положат клетва за втория си мандат пред Народното събрание. 

- В 11.00 часа, Негово Светейшество Българският 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. 

- От 13:00 ч. в централата на ПП АБВ на улица „Врабча“ 23, ще се проведе пресконференция на ПП АБВ на тема 
„Оценка на събитията и настоящата политическа обстановка“ 

- От 11:00 ч в Националния пресклуб на БТА,председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев ще участва в 
пресконференция на Координационния съвет на браншовите организации в устройственото планиране, 
инвестиционното проектиране и строителството. 

*** 
Бургас 

- От 14.30 часа в сградата на Община Бургас ще се проведат заседания на постоянните комисии към Общински 
съвет – Бургас 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне „Отчаяни съпрузи“ 
- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне постановката „Животът е вкусен“ 

*** 
Велико Търново. 

- Богатото културно-историческо наследство и туристическият потенциал на Велико Търново ще бъдат 
представени на най-голямото специализирано изложение в Испания – FITUR. Международната туристическа 
борса в Мадрид ще се проведе от 19 до 23 януари. 

Шумен. 
- От 19.00 ч. в голяма зала на ДКТ „Васил Друмев“ще бъде представен спектакълът „Осъдени души“ от Димитър 

Димов 
- От 10.00 часа, в зала 363 ще има брифинг на тема: Община Шумен е партньор на Сдружение АСОРИ при 

реализиране на проекта BGCULTURE-2.001-0117-C01 "Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно 
съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми”. 

*** 
Ямбол. 

- От 10.30 ще се проведе официално откриване на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци. 

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

