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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
  
НОВА ТВ 
 
√ Инспекцията по труда започва проверки за нарушения при хоум офиса 
За какво ще следят инспекторите и длъжни ли сме да ги допуснем вкъщи? 
Инспекцията по труда започва проверки за нарушения при хоум офиса. От там ще следят спазват ли се трудовите правила 
и режима на работа за служителите, които работят от вкъщи. 
Празните офиси станаха обичайна гледка през последните две години в много от компаниите. През последните месеци 
от Инспекцията по труда отчитат лек ръст на жалбите и запитванията от служители, които работят дистанционно. Най-
често те са свързани с обезпечаване на техника, оборудване и консумативи, както и с работно време или евентуални 
рискове в режим „хоум офис”. Затова и инспекторите затягат контрола. 
Първоначално от ГИТ ще изпращат онлайн въпросници към работодателите, свързани с режима и условията на труд. А 
след това ще проверяват за спазване на правилата и на терен – вкл. и в домовете на служителите. 
За какво ще следят инспекторите и длъжни ли сме да ги допуснем у нас, ако офис работим хоум? 
И каква е позицията на работодателите – по темата говори д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ. 
Повече информация ще намерите във видеото. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
  
 
БНТ 
 
√ Какви са очакванията на политиците за втория мандат на президента 
Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова влизат във втори мандат. Двамата положиха клетва пред 
Народното събрание. 
Полюсни бяха реакциите в парламента в началото на втория мандат на Румен Радев като президент. От голямо 
одобрение от управляващата коалиция до критики от опозицията. 
От ГЕРБ напуснаха залата в началото на словото на Румен Радев, защото епитетите, с които наричал партията и опита за 
чегъртане, бил обида към всички членове и симпатизанти на ГЕРБ. 
Управляващите определиха поведението на ГЕРБ като крайна форма на неуважение към президентската институция. 
Основното очакване на политиците от президента е: да бъде балансьор между властите. А премиерът Кирил Петков е 
убеден, че с президента са в един отбор - този на България. 
Първо изречение от речта на президента и първа реакция от опозицията. 
ГЕРБ напуснаха пленарната зала. Очаквали новият президентски мандат да започне по друг начин. 
Ние уважаваме институциите затова и бяхме в залата при полагането на клетвата от господин Радев и госпожа 
Йотова. Очаквахме дори в началото на президенстката реч тя да бъде визионерска, надпартийна, да не говори за 
модели, да не говори за чегъртане, да не говори за мафия, каза Десислава Атанасова - председател на ПГ на ГЕРБ. 
Контратака от управляващите към поведението на ГЕРБ. 
Кирил Петков - министър-председател на България: Липса на парламентарна култура. 
Това е крайна форма на неуважение на президентската институция, каза Милен Матеев - депутат от ПГ на 
"Продължаваме промяната". 
Отказаха да бъдат част от променената политическа обстановка, което говори най-лошо за тях. Смятам, че Румен Радев 
показа, че е президентът-обединител, президент на всички български граждани. И чакаме втория му мандат с голям 
интерес, защото наистина големите промени предстоят да се случват, каза Александър Симов - депутат от ПГ на БСП. 
И председателстващият заседанието оцени високо първия мандат на президента и вицепрезидента. 
Когато за милиони българи беше най-тъмно президентската институция остана да свети като фар, който дава 
посока. Затова нямам съмнение, че заедно ще установим нов конструктивен диалог между институциите, каза 
Кристиан Вигенин - заместник-председател на НС. 
Основното очакване на политиците от президента: да бъде балансьор между властите. 

https://nova.bg/news/view/2022/01/20/353801/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%83%D0%BC-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0/
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Не мисля, че нещо може да попречи на нашите отношения, ние си сътрудничим по един прекрасен начин с 
институцията и с г-н Радев, каза Петър Куленски, депутат от ПГ на "Продължаваме промяната". 
Знаете още през първия мандат, когато президентската институция видя, че държавата е овладяна от мафията и 
статуквото, излезе смело в лицето на Румен Радев, сне доверие от правителството и показа на обществото, че може да 
бъде коректив когато има проблеми, когато има видима корупция, когато има видими неправди да го казва и да го 
показва, каза Станислав Балабанов, депутат от ПГ на ИТН. 
Надявам се да се издигне над политиката. Институциите са длъжни да си взаимодействат, независимо кой ги 
представлява, за да може да работят за хората иначе конфронтацията между тях не дава никакъв резултат, каза ген. 
Атанас Атансов, депутат от ПГ на ДБ. 
Ние се надяваме, че всички ще работят според клетвата, която са положили и в началото на 47-ото Народно събрание,и в 
началото на втория мандат на президента Румен Радев. Всички да спазват конституцията и законите на страната, каза 
Халил Летифов, депутат от ПГ на ДПС. 
Това, което аз очаквам и избирателите на Възраждане очакват е българският президент да взема винаги страната на 
мнозинството и да спазва основните принципи на демокрацията в нашата страна, каза Костадин Костадинов, ПГ на 
"Възраждане". 
Приоритетите да се върне правовата държава и изчисти корупцията - премиерът Кирил Петков очерта като общи за 
изпълнителната власт и президента. 
Да, в един отбор сме, в отбора на България сме. Много бих се радвал той да бъде също толкова критичен към 
изпълнителната власт - това е силата на разделение на властите. Но да имаме взаимовръзка, когато излизаме към 
външния свят да говорим с един език. 
Конституцията ще бъде голяма тема в следващите месеци, обяви Петков. Посочи необходимите поправки и очерта 
съдебната реформа като приоритет номер 1: 
Например ролята на главния прокурор. Аз вярвам, че искрено го вярвам, че в България не трябва да има човек, над 
който е само Господ. 
"Продължаваме промяната" все още нямат кандидат за председател на антикорупционната комисия, а за шеф на КЕВР се 
водят разговори, заяви премиерът. 
 
√ Нинова: При язовирите заварихме хаос, липса на контрол и безотговорност 
Вицепремиерът, министър на икономиката и индустрията и лидер на БСП Корнелия Нинова отговоря на актуални 
въпроси в нейния ресор по време на блиц контрол в Комисията по икономическа политика и иновации. 
По време на контрола тя постави акцент върху малките и средни предприятия, както и помощта, която ще им бъде 
оказана по отношение на ковид кризата и кризата с цените на енергоносителите. 
„В проекта за бюджет, който ще предложи Министерски съвет за 2022 г., се предвиждат редица такива мерки, 
като подпомагане с изплащане от страна на държавата на средства към фирмите за разликата от увеличението, 
но не повече от 35%, това са около 450 млн. На енергоразпределителните дружества - 410 млн. помощ, на фирмите 
мярката “Запази ме“ - 60/40, както и за запазване на работните места и помощ на работниците - увеличението на 
ваучерите от 80лв. на 200лв., с които ще може да се заплаща и комунални услуги“, заяви вицепремиерът. 
Нинова посочи, че има доклад от проверяващите органи, както и прокурорска преписка, която се отнася до 500-те 
милиона, отпуснати с постановление на Министерски съвет на ДКК и оттам на “Монтажи“ за ремонти на язовири. 
Темата с язовирите Корнелия Нинова определи като много сложна и объркана: 
„Въпросът с язовирите е изключително сложен и объркан, заварихме пълен хаос. Няколко министерства упражняват 
собственост върху различни язовири, има поне 4-5 институции с почти застъпващи се правомощия, бих нарекла 
това пълна безотговорност“, категорична бе тя. 
Нинова припомни, че назад във времето е имало много случаи на преливане на язовири, заливане на населени места и 
нанасяне на щети, но досега никой не е понесъл отговорност за това. 
Като трети проблем тя посочи решението на правителството на “Борисов - 3“ за прехвърляне от общините към Държавно 
предприятие на общински водоеми и язовири. 
По думите на Нинова, Министерството на икономиката и индустрията изготвя цялостен анализ за състоянието на сектора 
в страната по отношение на собствеността, контрола и законодателни промени с една цел - язовирите на България да се 
използват целесъобразно. 
„Общата цел е водите на България да се използват целесъобразно, но и най-вече на пролет да не виждаме 
страховитите картини, които сме виждали много пъти - на залети населени места, на унищожено имущество, на 
страдащи хора, не дай боже и загинали“, обобщи темата вицепремиерът. 
Един от приоритетите на министерството, които Нинова очерта, е намаляване на бюрокрацията и облекчаване на 
административната тежест, която е обхванала бизнеса. 
„Едно от първите неща, които направихме, е да поканим работодателските организации. Заедно с тях изготвихме 
списък с актове, които пречат на бизнеса точно в тази посока. Списъкът вече върви към 100 броя“, обясни Нинова. 
Тъй като индустриалните зони остават в Министерството на икономиката и индустрията, вицепремиерът заяви, че има 
направен проект за бюджет за инвестиции в този сектор. 
„Не само централното ръководство, но и зоните дадоха своите проекти за изграждане на инфраструктура, какво им е 
необходимо, за да се усъвършенства инфраструктурата“, заяви Нинова. 
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√ Какво е да произвеждаш хляб в кризата - с 3 пъти по-високи сметки за ток  
Как оцелява една хлебопекарна при високите цени на тока и колко дълго ще издържи бизнесът така? Възможно ли е да 
се повиши още цената на хляба и закуските? 
"Последната ни сметка за ток е точно три пъти по-висока от предходните сметки, като смятаме последните 6 
месеца. Миналата година по същото време, когато този цех работеше, плащахме около 1500 лева ток със същото 
оборудване, без да подменяме абсолютно нищо, освен крушки. Сега последните 6 месеца сме стигнали до 5000 лева 
ток", заяви в "Денят започва" шеф Анатоли Колев, собственик на хлебопекарна във Варна. 
По думите му се увеличават цените и на всички суровини, плюс брашното. 
Анатоли Колев има и магазин - преди е плащал 150 лева за ток, последните 6 месеца сметките са достигнали близо 1000 
лева за същата консумация на електронергия в магазина. 
"Някои от суровините са увеличени с 30%, на солта три пъти се вдигна цената, олиото също поскъпна, всичко това 
поставя бизнеса почти в невъзможност. През последните 4 - 5 месеца нямаме печалба от този бизнес. Всички пари, 
които се акумулират от бизнеса, отиват само за заплати и за сметки. В момента сме намалили екипа наполовина, 
заради високите сметки", допълни Анатоли Колев. 
Той добави, че се предвижда още съкращаване на персонала. Според Анатоли Колев се очаква скок и на горивата, което 
ще увеличи и цените на доставките. Той призова за по-голяма държавна помощ. 
Вижте още във видеото. 
 
√ Как политиците и медиите в Скопие определиха посещението на Кирил Петков  
Противоречиви реакции в Скопие след посещението на премиера Кирил Петков там. Управляващите и президентът на 
Република Северна Македония обявиха, че България е направила отстъпка, а опозицията - че Скопие е направило крачка 
назад в преговорите със София. 
Като отстъпление от позицията й от страна на България и като малка дипломатическа победа за Република Северна 
Македония. Така медиите в Скопие тълкуват резултатите от посещението на Кирил Петков. 
Още преди българският премиер да отлети за България, президентът на югозападната ни съседка Стево Пендаровски 
даде интервю, в което ясно заяви две неща: първо, София е отстъпила, приемайки краткото име Северна Македония. 
Второ, искането македонските българи да бъдат записани в Конституцията на страната е намеса във вътрешните, 
суверенни дела на Скопие. 
Самите македонски българи изразиха разочарованието си, че срещата с премиера Петков е продължила 15 минути и те 
не са могли да обсъдят с него въпросите, които са искали. 
Още преди официалния край на посещението на Кирил Петков в Скопие президентът на Република Северна Македония 
Стево Пендаровски обяви: София, а не Скопие е направила крачка назад. С нотата, изпратена до ООН, България се 
отказва от териториални претенции, а не Северна Македония. 
България казва: Не, не, не, краткото име значи териториални претенции. От днес те вече казват: добре, съгласни 
сме. Тоест - те отстъпват от своята досегашната позиция. Това е, каза Стево Пендаровски, президент на 
Република Северна Македония. 
Бившият вицепремиер по европейските въпроси и външен министър Никола Димитров обвини управляващите, че са 
отстъпили пред България. 
България искаше от самото начало на преговорите да изпратим нота. Ние казахме: добре, и изпратихме нота. Без нищо 
да получим в замяна. 
Президентът Стево Пендаровски съобщи, че Кирил Петков не е повдигнал пред него въпроса за вписването на 
македонските българи в Конституцията на страната. 
Организациите на македонските българи изразиха съжаление: че срещата с Петков е продължила само минути и че 
въпросът за техните права е останал на втори план. 
Сериозно впечатление ни направи и, че най-вероятно на голяма част от тези срещи въпросът за правата на 
българите в Македония е отсъствал и това в нас започва да създава едно леко объркване, каза Петър Колев, 
председател на "Граждански демократичен съюз". 
От София премиерът Кирил Петков определи посещението си в Скопие като огромен успех. Заяви, че е препотвърдил и 
надградил българската позиция. 
От една страна, ние подадохме ръка, отивайки там първи, от друга страна, те подадоха нота, която ние сме се 
надявали да получим от две години. Тази нота е много по-важна от късо и дълго име - РСМ няма претенции към 
териториалната цялост на България. .. В историческата комисия трябва много ясно да се обсъди и това е част от 
работните групи - аз няма да отговарям за всички работни групи. Тези работни групи ще обсъдят и част от 
историята, в която е имало фашистки режим в цяла Европа - всички знаем за това, и как това е повлияло и на 
територията на днешна Република Северна Македония. В този детайл трябва да се влезе от историческата 
комисия, която да обсъди и тези теми. 
Петков повтори, че с новите работни групи, самолетната линия и предстоящата огромна работа ще бъдат постигнати 
резултати в отношенията между двете страни. 
Очаква се формирането на четирите нови работни групи да бъде финализирано на съвместното заседание на двете 
правителства на 25 януари в София. 
 
 
 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/kakvo-e-da-proizvezhdash-hlyab-v-krizata-s-3-pati-po-visoki-smetki-za-tok-1182382news.html
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√ Депутатите разглеждат на първо четене промени в закона за ДДС  
Депутатите ще обсъдят днес в пленарна зала на първо четене промени в закона за данък върху добавената стойност. С 
част от тях се регламентира възможността за коригиране на погрешно фактуриран ДДС при влязъл в сила ревизионен акт. 
С измененията в закона за данък върху добавената стойност се цели да се въведат изисквания на няколко 
евродирективи. 
С една от тях се въвежда освобождаване от ДДС при доставка на стоки и услуги за целите на въоръжените сили. С 
промените се прецизират действащите от 1 юли миналата година режими на облагане на стоки и услуги, осъществени по 
електронен път към данъчно незадължени лица. 
Предвидени са и разпоредби, които дават възможност за корекции при грешно третиране на доставка, при наличие на 
влязъл в сила ревизионен акт. 
Законопроектът предвижда удължаване на срока, в който може да се прилага намалената ставка, както и разширяване 
на обхвата на Приложение 4 по отношение на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага 
ставка 9% на ДДС. 
В дневния ред на депутатите са още първо четене на промени в закона за корпоративното подоходно облагане и в 
закона за акцизите и данъчните складове, с които се хармонизира националното законодателство в съответствие с 
изискванията на европейското. 
 
√ Депутатите обсъждат намаляване броя на членовете на КЕВР 
Намаляване на броя на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране от 9 на 5 - това предвиждат  промените 
в Закона за енергетиката, които ще разгледа на първо четене парламентарната енергийна комисия. В момента 
председателят на регулатора Иван Иванов и един от комисарите - Евгения Харитонова, са с изтекъл мандат. 
За да може регулаторът да стане 5-членен, законопроектът предвижда да отпадне изискването да има един комисар с 
юридически стаж и още един с икономическа насоченост. 
Ще бъдат освободени и двама от енергийните комисари, като това ще стане чрез жребий, теглен в парламента. 
Разширява се доста определението за стаж на кандидатите и комисари вече ще могат да стават и хора, които са работили 
преди това в сферата на финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти и банковото дело, свързани с 
енергийния сектор. 
Вчера от думите на премиерът Кирил Петков, който многократно критикува работата на комисията, стана ясно, че 
управляващите имат няколко предложения за председател на регулатора, но никой от тях все още не е потвърдил, че 
иска да бъде номиниран за поста. 
„За председател на КЕВР имаме няколко идеи,…но първо трябва да видим тези хора, защото те трябва да са от 
индустрията, трябва да имат огромен опит, да са независими, така че започнали сме да говорим с хора, които да бъдат 
нашето предложение, обаче още не мога да кажа специфично, защото още нямам отговор от нито един от тях“, заяви 
Петков. 
Не се предвиждат промени при двамата комисари, които отговарят за ВиК сектора.  
 
√ Очаква се правителството да обсъди мерки срещу енергийната криза 
Правителството се очаква да обсъди пакета от мерки за справяне с енергийната криза. Въпросът за разглеждане в 
Министерския съвет беше анонсиран преди дни в интервю за БНР на премиера Кирил Петков. 
„Мерките, които ще влязат, в четвъртък всъщност ще бъдат гласувани последните нива, които бяха обсъдени и с бизнеса, 
е, че всъщност пакет от близо милиард и половина (лева – б-р.) ще влезе в помощ на бизнесите и в помощ на ЕРП-тата, 
така че да няма дисбаланси“, каза премиерът. 
„За бизнеса, това, което е дадено като възможен таван до 250 лева (за мегаватчас – б.р.), което досега го нямаше, ще им 
даде възможност да получат компенсацията и тази компенсация да се появи в техните сметки като нетирана сума и 
реално да не трябва бизнесите да правят нищо повече, освен да си платят сметките, които ще бъдат регулирани на този 
пакет от помощи.“ 
Премиерът обяви в края на декември, че държавата предвижда 1,5 млрд. лева за справяне с енергийната криза. 
 
√ МС обсъжда промени в Закона за водите и Закона за електронното управление 
На редовното си заседание днес правителството ще разгледа промени в Закона за водите, както и изменение и 
допълнение в Закона за електронното управление. 
С промени в Закона за водите ще бъде удължен срокът на действие на плановете за управление на речните басейни и 
плановете за управление на риска от наводнения. Целта на поправките е преодоляване на пропуските в съществуващата 
нормативна уредба, тъй като действието на плановете изтече в края на миналата година, обясни преди няколко седмици 
пред Българското национално радио (БНР) вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и 
водите Борислав Сандов, който е вносител на законодателната поправка. 
„Ние от Нова година оставаме без такива планове, което според законодателството създава и допълнителни рискове, 
защото то е свързано и с други процедури, а не само с обследване на рисковете от наводнения“, каза той. 
Затова с поправки в закона настоящите планове ще са в сила до актуализацията и приемането на нови, за да продължат 
дейностите по ползване и управление на водите. 



5 

 

Правителството ще одобри законодателни промени, свързани със създаването на новото Министерство на електронното 
управление. 
Държавна агенция „Електронно управление“ са закрива, а всички правомощия на председателя ѝ се прехвърлят на 
оглавяващия новото ведомство министър Божидар Божанов. 
Очаква се на днешното заседание министрите да приемат и планове за действие за тази година по мерките, свързани с 
членството на страната ни в Европейския съюз. 
 
√ Радослав Рибарски: Очакваме за 2-3 седмици да има избран нов председател на КЕВР 
Интервю на Юлияна Корнажева и Силвия Великова с Радослав Рибарски 
„От 9 стават на 5 членовете на КЕВР. Отпада изискването за икономически и юридически профил на членове от 
комисията. Няма такава практика в Европа.“ Това обясни пред БНР  председателят на парламентарната комисия по 
енергетика Радослав Рибарски относно обсъждането на предстоящите законодателни изменения. 
Рибарски постави акцент върху стартирането на процедурата за председател и нов член на КЕВР, които са с отдавна 
изтекли мандати и трябва да бъдат подменени. 
„Очакваме за около 2-3 седмици да имаме избрани нов председател и член.“ 
„Ние залагаме на експерти. Засега още тече този процес. Не залагаме на политически лица само с принадлежност към 
нашата коалиция“, уточни Радослав Рибарски в предаването „Преди всички“. 
Разширява се дефиницията за компетентностите в посока и към финансов опит, допълни той. По думите му „работата на 
органа изисква сериозни аналитични познания“, както и познания за работата на борсите. 
Запитан ако се предложат добри експерти от представителите на опозицията, ще бъдат ли обсъдени техните 
кандидатури, Рибарски посочи, че той самият все още не е виждал имена: 
„Всеки, който е предложен, ще бъде обсъден и ще може да представи своята визия в комисията по енергетика.“ 
На коалиционен съвет предстои да бъде уточнено дали ще има общи кандидатури за коалицията или партиите ще 
предлагат свои имена, стана ясно от думите на Рибарски. 
„Правомощията на КЕВР са ясно дефинирани. Идеята е да бъдат по-широко използвани. Всичко е до екип. Европейските 
директиви са достатъчно ясни какво позволяват. Държим твърдо органът да е независим“, коментира Радослав 
Рибарски. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Илияна Йотова: Имаше моменти, когато се чувствахме като в обсадена крепост 
България да спре с "йес" политиката, да има свое място в решаването на кризите в Европа  
Интервю на Георги Марков с Илияна Йотова в предаването ''Нещо повече'' 
"Многобройните избори, които се проведоха в България през 2021 г. , не само президентските, показаха, че не сме 
сами". 
Това зави пред БНР вицепрезидентът Илияна Йотова, която задно с президента Румен Радев положиха клетва за втория 
си мандат на тържествена церемония в Народното събрание.  
Тя определи политиката на президентската институция като много последователна през изминалите 5 години: 
"Тези 5 години бяха изпълнени с много трудности и предизвикателства. Ситуация на много влошено здраве между 
институциите, особено между президентската институция и мнозинството в 44 Народно събрание и последното 
правителство на Бойко Борисов. Имаше моменти, когато се чувствахме като в обсадена крепост. Желанието на 
предишните управляващи да изолират президентската власт във външнополитически план, но и от процесите в страната, 
доведоха да това, че днес не са във властта". 
Вицепрезидентът изказа очакване България да спре с т.нар. "йес политика" и да има своето място в решаването на 
кризите в Европа: 
"Да се намесваме там, където знаем, че имаме експертизата, там, където зависи от нас дори заради географското ни 
положение, за да се решават и международни конфликти, за да се стабилизира ЕС, за да се избегнат геополитически 
стълкновения в тази част на Европа. Надявам се на една много по-активна политика и по-стабилен и категоричен глас на 
България. Ние ще бъдем инициатори - като институция, но ще бъдем и добър съюзник на законодателната и на 
изпълнителната власт". 
Първата голяма оценка на новото правителство ще е приемането на Бюджет 2022, посочи тя. 
Илияна Йотова изтъкна фокуса към обикновения българин като най-важното нещо от речта на президента: 
"Да погледнем през погледа и през интереса на обикновения човек. Само тогава политиката ще има смисъл и само 
тогава решенията ще бъдат актуални и ще имат резултат". 
По думите ѝ справедливостта не е нещо, което се постига за ден или за седмица, а е едно постоянно действие, 
изискващо усилието на много хора, изискващо своите лидери и водачи. 
"Президентът днес представи пред Народното събрание неговата визия за България. Преди година ние обявихме своя 
Проект за нова България. Днес тази национална програма беше представена от президента Радев. Това не е управленска 
програма, а визия за страната ни".  
Йотова посочи няколко консенсусни точки, върху които е поставена тази визия - връщането на държавността и на 
законността, демографската криза, образованието и здравеопазването. 
Вицепрезидентът даде висока оценка на вчерашното посещение на премиера Кирил Петков в Скопие. Тя заяви, че 
посещението е потвърдило важни клаузи от политиката на София в контекста на стремежите на Северна Македония да 
започне преговори за членство в ЕС: 

https://bnr.bg/post/101588654/radoslav-ribarski-ochakvame-do-2-3-sedmici-da-ima-izbran-nov-predsedatel-na-kevr
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"Има нова атмосфера, нов добър вятър между двете страни. ... Г-н Кирил Петков беше донякъде привилегирован, 
отивайки на тази среща, защото е много добре, когато един министър-председател отива с гаранция зад гърба си и 
консенсуса на цялата държава - с един много важен документ".   
Според Илияна Йотова правителството трябва да препотвърди пред Скопие и българската позиция за общото минало и 
за езика в РСМ: 
"Имаме много добра разработка, чудесна дефиниция на БАН, която казва, че това е писмена форма на югозападно 
наречие на българския език. Основата на езика не пречи на самоопределението на всяка една държава и на нейния 
народ на езика, на който те ще говорят. Както и общата ни история до 1944 година, след което тръгва разделението и 
обособяването на страната". 
"Подписаният Договор за добросъседство не се изпълнява. Не работи нито междуправителствената комисия, която 
трябваше да се събира два пъти годишно, а до този момент се е събрала само веднъж. Зациклиха и отношенията между 
двете т.нар. исторически комисии. Почти нищо не беше направено в икономическа и инфраструктурна област", 
коментира вицепрезидентът.   
Йотова подчерта, че за България е много важно да бъдат спазвани човешките права на българите, които са граждани на 
Северна Македония: 
"Когато има дискриминация и това, че са българи - граждани на Северна Македония, не могат да израстват кариерно, 
когато се страхуват да кажат, че имат български произход и български паспорт, за нас това ще бъде най-важното мерило 
и най-важният критерий за падане на българското вето".  
С президента Румен Радев имаме голямата амбиция в нашия мандат да се случи чудото -  да имаме съюзничеството на 
изпълнителната власт и на Народното събрание, за да се създаде Български културен институт, сподели в предаването 
"Нещо повече" вицепрезидентът Йотова и добави: 
"Така, както имат всичките ни партньори в Европа. Не може страната, създала славянската цивилизация, която е в 
основата на една писменост, която и днес съществува, да бъде без своята културна дипломация, без този излаз навън". 
Интервюто на Георги Марков с Илияна Йотова в предаването ''Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Нинова се среща с организации за защита на потребителите 
Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова ще се срещне с представители на 
организациите в защита на потребителите.  
Ще бъдат обсъдени законодателни инициативи за промени, които трябва да регламентират дейността на колекторските 
фирми. 
 
√ Австрийският бизнес дава оценка за икономическата среда у нас 
Австрийският бизнес у нас ще даде оценката си за икономическата среда и инвестиционния климат в България. Данните 
от традиционната анкета, проведена през декември миналата година, ще бъдат представени от търговския съветник в 
посолството на Австрия Филип Купфер 
Освен анкетното проучване за състоянието на бизнес средата и инвестиционния климат у нас, от австрийското търговско 
представителство ще коментират и актуални икономически теми. 
Сред тях са макроикономическото развитие и недостигът на квалифицирана работна сила. Ще бъдат споделени добри 
практики в образованието и обучението, както и австрийският инвестиционен опит в България. 
Събитието ще открият посланикът на Австрия у нас Андреа Вике и министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. 
Свои презентации ще направят Ясен Георгиев от Института за икономическа политика и представители на 
мениджърските екипи на австрийски фирми у нас. 
 
√ Спад на средната цена на тока в Европа за днес до 184 евро за MWh, a в България – до 192 евро 
Средната цена на тока на европейските енергийни борси се понижи до 184.85 евро за мегаватчас от 208 евро цена за 
сряда, докато цената на електроенергията в България се понижи с 10,58% до 192.53 евро за MWh. 
Това показват данни от различните европейски платформи за енергийна търговия. 
Понижаването на европейските енергийни цени за четвъртък се дължи в най-голяма степен на нов рязко намаляване на 
цената за днес в Германия (до 117,7 евро за MWh от 172,18 евро) заради очаквания за значително нарастване на 
производството на ток от вятърна енергия в страната. 
В същото време цената на природния газ намалява, като фючърсите на нидерландския газов хъб TTF поевтиняват в 
рамките на деня с около 5,5% към 74 евро за MWh. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в четвъртък (20-и януари) най-високи цени на електричеството са отчетени във 
Франция (228,02 евро за MWh), следвана от Швейцария (226,73 евро), Гърция (221,67 евро), Хърватия и Словения (по 
211,16 евро) и Сърбия (204,64 евро). 
На останалите европейки енергийни борси цената на тока за днес е под 200 евро а мегаватчас. 
Най-ниска за днес е отново цената на тока в Полша (107,65 евро за MWh), следвана от тази в Германия (117,7 евро), 
Чехия и Словакия (по 159,99 евро) и Нидерландия (160,52 евро). 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" за четвъртък (20 януари) се 
понижи с 10,58% до 192,53 евро за мегаватчас, или 376,55 лева, спрямо 421,10 лева за сряда. 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). 

https://bnr.bg/post/101588474/iliana-iotova-mnogobroinite-izbori-prez-2021-g-pokazaha-che-ne-sme-sami
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На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока в сряда (19 януари) се повиши до 
393,11 лева за мегаватчас, като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в ценовия диапазон между 338 и 426 
лева за мегаватчас. 
 

 
 

√ Блинкън разговаря в Берлин с външните министри на Германия, Франция и Великобритания 
Американският държавен секретар Антъни Блинкън ще посети Берлин, където ще се срещне с външните министри на 
Германия, Франция и Великобритания, както и с канцлера Олаф Шолц. Тема на разговорите ще е напрежението в 
Украйна. Предстои среща на Блинкън и с руския му колега Сергей Лавров утре в Женева. 
Блинкън пристига в Берлин от Украйна, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски и му обеща 
пълната подкрепа на САЩ в случай на нова агресия от страна на Русия. 
В Берлин се очакват и външните министри на Франция и Великобритания. Блинкън ще разговаря с тях и германската си 
колежка Аналена Бербок, като четиримата ще обсъдят евентуални санкции срещу Русия, най-вече икономически. 
В петък Блинкън заминава за Женева за среща с външния министър на Русия Сергей Лавров. Той ще го запознае с 
позицията на САЩ, Германия, Великобритания и Франция по проблема с Украйна и ще настоява за даване на ясни 
гаранции от страна на Русия. В Берлин Антъни Блинкън ще държи и реч. 
 
√ Разследват Зелените в Германия заради неправомерно получени бонуси 
Прокуратурата в Берлин разследва цялото ръководство на Партията на Зелените, която е част от управляващата 
коалиция, заради получени извънредни Covid бонуси. Разследвани са включително външният министър Аналена Бербок 
и вицеканцлерът и икономически министър Роберт Хабек, потвърди говорител на партията. 
Партийното ръководство е гласувало изплащането на бонусите през 2020 година в размер на 1500 евро. 
Помощта е била предвидена за служителите в партийната централа, но са я получили и петимата членове на 
ръководството и в това е нарушението на закона, твърдят от прокуратурата. 
Петимата са върнали сумите, но прокуратурата засега не възнамерява да прекрати разследването. 
За бонусите стана ясно по време на предизборната кампания миналата година, когато Бербок привлече критики заради 
недекларирането им като източник на доход.  
 
√ Най-богатите руснаци са загубили около 7 млрд. долара само за ден 
Повече от 1 милиард долара от богатството си загуби всеки един от най-богатите руски олигарси само за ден. Всеки един 
от тях е гигант в петролната област, и е в класацията на руския Forbes. Милиардите им изчезнаха заради сривовете на 
фондовата борса. 
Капиталът на двама милиардери – Леонид Михелсон и Генадий Тимченко, е намалял с по 1,5 милиарда долара. 
Намаляло е богатството на други двама - Владимир Потанин - с 1,4 милиарда долара, и на Вагит Алекперов - с 1,1 
милиарда долара. 
Междувременно Алексей Мордашов, най-богатият бизнесмен в Русия, както и милиардерите Олег Тинков, Виктор 
Рашников, Сюлейман Керимов и Владимир Лисин също са загубили по над 500 милиона долара за един ден. 
Общото богатство на милиардерите от топ 10 в класацията на руския Forbes е намаляло с почти 7 милиарда долара. 
Загубите са на фона на срива на руския фондов пазар. 
Михелсон и Тимченко са основните акционери на Новатек, вторият по големина производител на газ в Русия, чиито 
акции паднаха с 3,9% на 18 януари. Акциите на Норилск Никел, оглавявана от Потанин, претърпяха срив от 5%. Стойността 
на акциите на Лукойл, които Алекперов управлява, също падна с 3,65% за ден. 
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Дума 
 
√ Строителите на магистрала „Европа“ ще бъдат глобени 
Фирмите, които извършват ремонт на трасето между граничния пункт „Калотина“ и Драгоман от автомагистрала 
„Европа“, ще бъдат глобени заради лошата организация на движение в участъка. Регионалната дирекция за национален 
строителен контрол им изпрати покани за съставяне на актове по реда на Закона за административните нарушения и 
наказания. Санкцията, която може да им бъде наложена по закон, е между 1000 лв. и 5000 лв. 
Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов разпореди проверката на 
участъка, след като получи десетки сигнали от граждани за безобразния начин, по който е организирано движението. 
Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол инж. Лиляна Петрова и експерти от РДНСК Софийска 
област незабавно извършиха проверка на 11 януари т.г. 
Инспекторите са установили редица сериозни пропуски по цялото трасе. В по-голямата част от пътя са констатирани 
сериозни пропуски по временната организация на движението – липсват ограничителни табели, светлинната 
сигнализация е недостатъчна, като светлинна сигнализация има единствено в началото и края на трасето. Светлинна 
сигнализация и указателни знаци липсват и при прехвърляне на движението „от ляво в дясно“ или от дясно в ляво“, а 
поставените ограничителни табели са недостатъчни. Констатирано е, че липсват знаци за вход или изход към 
съществуващите пътища по трасето. Проверяващите са установили още, че на места пътните знаци са поставени на 
земята, облегнати на стойка, ограничителните табели и знаците са замърсени, а временната маркировка е в лошо 
състояние. 
Агенция „Пътна инфраструктура“ също е започнала проверка, а резултатите трябва да са готови до края на тази седмица. 
АПИ проверява проекта за временна организация и планира да санкционира фирмите за нарушаването му. 
Министър Гроздан Караджов се извинява на всички български и чуждестранни граждани, които са били принудени да 
пътуват по опасното трасе.  
 
√ Министър Проданов и грузинският посланик обсъдиха възможността за създаване на директна самолетна линия 
между България и Грузия 
Министърът на туризма Христо Проданов и посланикът на Република Грузия у нас Н.Пр. Тамуна Лилуашвили обсъдиха 
възможността за създаване на директна самолетна линия между България и Грузия.  
По време на разговора министър Проданов заяви, че създаването на подобна авиолиния безспорно ще увеличи 
потенциала за обмен на туристи между двете държави. „Аз напълно подкрепям идеята и бих направил всичко възможно 
да се осъществи, защото всяка една такава възможност дава сериозна предпоставка за подобряване на 
взаимоотношенията между България и Грузия, както и за увеличаване на двустранния туристопоток“, уточни той.  
Според Н.Пр. Тамуна Лилуашвили страните ни имат много общи неща и подобна линия би подпомогнала развитието на 
туристическия сектор. „За мен е много важно българите да припознаят Грузия като туристическа дестинация, както и 
обратно“, бе категорична тя. По думите ѝ Грузия е богата на природни ресурси и забележителности и в тази връзка се 
полагат множество усилия за рекламирането им пред българските граждани.  
Министър Проданов и посланика дискутираха и възможностите за осъществяване на журналистически турове в двете 
страни, както и бъдещи съвместни идеи и инициативи. 
 
√ Марио Драги вече няма "каквото е необходимо" 
Дали като премиер или президент, той няма решенията за проблемите на Италия 
На 24 януари италианските парламентаристи и група регионални представители ще започнат процеса на избор на нов 
президент. Това, което обикновено е потайна вътрешнополитическа игра, привлича вниманието по целия свят, защото в 
надпреварата най-вероятно ще участва Марио Драги - настоящ италиански министър-председател и бивш шеф на 
Европейската централна банка (ЕЦБ), чийто прословут лозунг да се прави "каквото е необходимо" бе водещ в 
спасяването на еврото. 
Днес настроението в еврозоната е спокойно. Но дълговете на Италия са надвиснали над бъдещето на еврото като валута. 
Когато за първи път беше избран за министър-председател преди близо година, мнозина се надяваха, че Драги ще 
извърши същия тип трансформация в Рим, каквато управляваше от мястото си във Франкфурт, Германия, в ЕЦБ. Въпросът 
сега е дали той ще запази контрола си върху властта в Италия, като премине от премиерския пост към президентския. 
Залозите в президентската надпревара на Италия се простират отвъд фигурата на Драги и неговата технократична мощ. 
По-точно би било да се мисли за него като за последния етап в продължилата десетилетия борба за помиряване на 
позицията на Италия като член на вътрешния кръг на Европа - и еврото - и променящите се течения в италианската 
демокрация. Няма гаранция, с или без Драги начело, че противоречията на Италия - а с тях и на Европа - все още могат да 
бъдат управлявани. 
В предишната си роля Драги използва силата на централната банка, за да успокои пазарите на облигации. Дали той е в 
състояние да използва наличните лостове на политическата власт в Рим, за да се справи с основния проблем - 
неадекватния растеж на Италия - е далеч по-малко очевидно. 
В следвоенната конституция на Италия президентството изглежда като церемониална роля. Изпълнителната власт е на 
министър-председателя. Но от 90-те години на миналия век президентството пое много по-важна роля. Докато 
министър-председателите зависят от сменящите се парламентарни коалиции, президентът се избира непряко от 
парламента и комисия от регионални представители за седем години. Всяко ново правителство, сформирано от 
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партиите, трябва да получи одобрението на президента, както и всеки законодателен акт. Президентът също така взема 
решение за разпускането на парламента и по този начин - за датите на изборите. 
В следвоенния период Италия беше един от най-големите успехи на Европа. Към 1987 г. страната вече може да 
претендира, че е изпреварила Обединеното кралство по номинален БВП - събитие, наричано от италианците il sorpasso 
("надминаването"). В същото време публичните разходи и държавните дългове нараснаха. Италия смекчаваше всяка 
прекомерна вътрешна инфлация чрез периодични девалвации на лирата. Този модел на растеж достигна своите граници 
в началото на 90-те години, когато Франция и Германия се заеха с проекта за Европейски валутен съюз и поставиха 
строгите критерии от Маастрихт за членство в еврото - дългове под 60 процента и дефицити от не повече от 3 процента от 
БВП. През 1992 г., докато нейната партийна политическа система се разпада, Италия се сблъсква с екзистенциална 
финансова криза. 
Изправени пред двойния разпад на политика и икономика, поколение италиански технократи и центристи, оцелели от 
политиката на 1980-те, сред тях и Драги, се заемат да придържат Италия в съответствие с френско-германската визия за 
Европа. Те укротяват нарастването на държавния дълг, но с цената на драматично забавяне на икономическия растеж. В 
изражение на глава от населението италианците не са отбелязали подобрение за две десетилетия, докато БВП на глава 
от населението във Франция и Германия се е подобрил съответно с 16 процента и 25 процента. 
Италия и Европа - един нещастен брак 
Това имаше тревожни последици за италианското общество, но и за неговите финанси. В началото на 2021 г., в резултат 
на финансовата криза от 2008 г., нейните последици и шока от КОВИД-19, изключително важното съотношение дълг към 
БВП възлизаше на 158,5 процента - повече от два пъти нивото, което условно все още се изисква от европейския Пакт за 
стабилност и растеж. Това съотношение е далеч по-малко от това на други държави с висок дълг като Япония, но като 
част от европейската парична система решенията относно допустимото ниво на дълг се вземат в Брюксел - и дали 
дълговете на Италия са подкрепени или не от централна банка с неограничена огнева мощ зависи от ЕЦБ. 
С други думи, финансовата жизнеспособност на Италия зависи от Европа. И обратно, що се отнася до еврозоната, Италия 
е твърде голяма, за да се провали. Италия и Европа са свързани заедно в нещастен брак. 
Натискът, под който това поставя италианската политика, е огромен. Освен в изключителни моменти на криза, през 
последните три десетилетия италианските политици трябваше да управляват с бюджети в първичен излишък, като 
приходите от данъци надвишаваха разходите, различни от плащанията на лихви. Не е изненадващо, че за политици на 
изборни позиции това се оказва трудна задача. А задачата за намиране на правителства, които могат да се справят с 
такъв натиск, падна върху президента. 
От началото на 90-те години на миналия век Драги е петият министър-председател, управлявал Италия, който не излезе 
от парламентарните среди. Преди него бяха Карло Азелио Чампи (1993-1994), Ламберто Дини (1995-1996), Марио Монти 
(2011-2013) и Джузепе Конте (2018-2021). От тези пет министър-председатели четирима бяха избрани или предложени от 
президента; всички те бяха икономисти или централни банкери. 
Досега представянето на правителството на Драги обра аплодисменти. След депресиращо начало, оценките за растежа 
на Италия през 2021 г. бяха преразгледани нагоре до окуражаващите 6 процента. Италия изостава от възстановяването 
на Обединеното кралство или Съединените щати, но агенцията за кредитен рейтинг S&P Global Ratings преразгледа 
перспективата си за италианския дълг от стабилна на положителна. Сп. "Икономист" нарече Италия "страна на годината". 
Това е добра новина за Италия и за Брюксел, който се нуждае от Италия, за да успее да оправдае рискования си ход с 
програмата NextGenerationEU. 
На този фон предстоящите избори за наследник на Матарела като президент представляват нежелана дилема. Изглежда 
нито Матарела, нито Драги нямат желание да продължат тандема си. Матарела, конституционен юрист с висока 
репутация, настоя, че няма да се кандидатира два пъти. Драги, от своя страна, даде да се разбере, че няма да повтори 
злополучния опит на Монти да премине от технократ в политик. Той няма да участва в парламентарните избори, които 
трябва да се проведат най-късно до 2023 г. Но ако Матарела държи на думата си и откаже да удължи мандата си, тогава 
Драги трябва да действа сега, ако иска президентството. И това отваря друг риск. Ако Драги бъде избран за президент, 
кой ще го наследи като премиер? Ще трябва ли да има избори? През 2021 г. консенсусът беше, че само Драги отговаря на 
изискванията. Това вярно ли е и днес? И какви могат да бъдат последствията от преминаването му на президентския 
пост? 
Италия и отношенията с Германия и Франция 
Но това, което е заложено в дългосрочен план, са шансовете за живот на цели групи млади италианци. Те спешно се 
нуждаят от по-добър старт в живота. Това ще бъде напълно саботирано, ако Рим бъде обхванат от остра фискална и 
дългова криза, както беше през 2011-2012 г. Краят на програмите за спешно изкупуване на облигации на ЕЦБ се вижда. 
Със съотношението дълг към БВП, надвишаващо 158 процента, ще трябват добра воля и търпение от страна на 
инвеститорите, за да се избегне скокът на италианската доходност и опасната спирала от нарастващи разходи за лихви и 
все по-неустойчиви нива на дълга. Трябва да се види, че Италия постига напредък, за да събере добра воля, необходима 
за стабилизиране на този дълг чрез общи фискални мерки като NextGenerationEU, облекчаване на правилата на ЕС или 
намеса на ЕЦБ. 
Разбира се, Германия и другите северноевропейски държави ще имат право на вето върху всякакви подобни мерки. Но 
Италия не е безсилна. След напускането на Ангела Меркел като германски канцлер, Драги е най-старшият европейски 
лидер. И беше изненадващо откровен относно необходимостта от промени във фискалните правила. През декември 
Драги каза на парламентаристите, че правилата за бюджета на ЕС "не работят, влошиха нещата, не подкрепят страни в 
нужда и така или иначе щяха да бъдат променени". Старите правила не са съвместими с необходимостта от увеличаване 
на инвестициите в климата и цифровата инфраструктура, заяви Драги. Заедно с френския президент Еманюел Макрон, 
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Драги стартира план за реформа на Пакта за стабилност и растеж, за да позволи по-високи нива на публични инвестиции. 
Франция, с нейните собствени дългови проблеми, е естествен съюзник. 
Новият канцлер на Германия Олаф Шолц ще бъде по-труден за спечелване. Но Берлин знае колко е важно да имаме 
работещи отношения с Рим. Популисткият пробив през 2018 г. в Италия сериозно разтревожи коалицията на Меркел. Ако 
Макрон бъде преизбран, Германия, Франция и Италия могат да формират реформистки триумвират. Но отново стои 
въпросът: Ще има ли Драги повече влияние, ако остане на фронтовата линия на политиката като премиер в критичен 
момент от възстановяването на Европа, или би било по-добре да преследва интересите на Италия в ЕС от президентската 
позиция? 
Докато Европейската комисия може да приеме, че 2022-2023 г. са изключително важни за бъдещето на Европа и мястото 
на Италия в нея, и може да пожелае Драги да остане министър-председател, привържениците на Драги подкрепят 
преминаването му към президентството. За тях това е и апотеоз на реформата, и връщане към нещо като нормалност. 
Изтъкнатият технократ се премества на президентска позиция, позволявайки на политиката да се рестартира. С това 
изчистване на полето Драги постави началото на италианско възраждане. 
През 2021 г. се говори много за "ефекта Драги". Фактът, че личната харизма е била толкова необходима, е показателен за 
несигурния резултат от проекта, който Драги и неговото поколение преследва от 90-те години на миналия век. Те 
заложиха на модернизирането на Италия, като я впрегнаха в европейския проект. Вероятно безвъзвратно. Но историята 
на растежа е пагубна. От 90-те години на миналия век проектът за модернизация е огромно разочарование. 
NextGenerationEU е последен опит за съживяването му. Драги може смело да заяви, че работата му като министър-
председател е свършена, но дали това е вярно, зависи от непокорни сили. Зависи от избирателите на Италия и повече от 
всичко зависи от италианската икономика. 
Драги има известни политически умения, но не е политик. Той е икономист. Но въпреки цялата си репутация на 
чудотворец, Драги не повече от всеки друг има тайна формула, която да даде нов живот на италианската икономика в 
ерата на глобализацията. При липсата на патентована рецепта Рим, Брюксел и Франкфурт ще трябва да преминат през 
калта. Драги и неговото поколение достигат края на кариерата си. Въпросът е дали щафетата ще бъде предадена и на 
кого. Ще знаем дали "ефектът Драги" е нещо повече от лепенка, когато вече не е толкова тясно свързан със самия човек. 
 
Мениджър 
 
√ Радев: Отварянето на Конституцията за промени не трябва да се изчерпва само със съдебната власт 
Отварянето на конституцията за промени не трябва да се изчерпва само с ревизията на съдебната власт за отговорна 
прокуратура, а и с разширяване на гражданското участие в управлението на държавата и засилване на гаранциите за 
човешките права. Това заяви президентът Румен Радев в обръщение към нацията след като по-рано положи клетва в 
парламента с вицепрезидентът Илияна Йотова за официалното си встъпване във втория мандат. 
Укрепването на държавността изисква засилени конституционни гаранции за разделението на властите, както и 
конституционно гарантиране на финансовата децентрализация на общините, посочи още Радев. В словото си той изброи 
няколко основни приоритета на новия си мандат около които да бъде постигнат консенсус между политиците. 
В началото на тържественото заседание на Народното събрание Радев и Йотова се заклеха от парламентарната трибуна 
да спазват Конституцията и законите на страната.  
"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си 
действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!", казаха Радев и Йотова, след което прозвуча химнът на Р 
България и този на ЕС. Двамата ще встъпят официално в длъжност на 22 януари.  
В началото на тържествената церемония бе изчетено решението, с което ЦИК ги обявява за избрани за президент и 
вицепрезидент на Република България. 
"Преди 5 години ми поверихте задачата да работя за единение на вековната ни държава. Вашето доверие е най-
меродавната оценка за сложните решения, които вземахме по време на мандата, за онова, което заедно постигнахме 
като общество. В деня, в който прекрачваме във втория мандат първите ми думи са за признателност към вас, скъпи 
съотечественици. Първият президентски мандат се случи в драматично време, в което старият авторитарен модел на 
управление достигна своя апогей. Докато в обществото нарастваше негодуванието от корупцията, беззаконието и 
пропагандата, на които се крепеше", се обърна към народа и Народното събрание държавният глава. 
Според президента, гражданският бунт през 2020 г. срещу "мафиотизацията на властта" е извадил факти и процеси, които 
тя е премълчавала. Докато той изричаше тези думи от ГЕРБ напуснаха пленарната зала. "И на мен не ми е приятно, но 
предпочитам истината", отвърна държавният глава. 
"Българите въстанаха срещу едноличната власт, феодализацията по места, схемаджийството, прокурорския чадър на 
злоупотребите и кривото огледало на медиите. Срещу бедността, безпътицата и безправието, които прокудиха стотици 
хиляди наши сънародници зад граница", отчете Радев.    
Държавният глава посочи, че очакванията на гражданите от президентската институция далеч са надхвърляли 
правомощията, които Конституцията й отрежда. "Налагаше се едновременно да катализираме обществената 
трансформация, но и да бъдем стожер на стабилността в период на остра криза на доверие в политическата класа", заяви 
Радев. 
Като предизвикателства пред обществото през следващите години той определи връщането на доверието в 
институциите и справяне с партизираната администрация, покварените медии, безнаказаната корупция, злоупотребите с 
власт и дълбокото социално разслоение. "Наивно е да мислим, че след като повече от десетилетие допуснахме да 
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крепне корупцията и да се шири произволът, от днес за утре ще върнем България в коловоза на правото и 
демокрацията", каза от парламентарната трибуна президентът. 
"Демокрацията и правовата държава са фундаментът, който трябва да възстановим. Държавата занапред не бива да се 
управлява през екрана, под масата, по телефона или зад кулисите. Корупцията трябва да бъде съкрушена, за да 
оцелеем като държава и общество", подчерта държавният глава и посочи, че в момента има историческа възможност да 
върнем България в руслото на закона. 
"Партиите и политиците, които споделят каузата в България да се установи върховенството на правото и здрава и 
прозрачна медийна среда, да се изгради добре уредена държава с ефективни институции, могат да разчитат на 
разбирането и подкрепата на президентската институция", подчерта Радев и отново заяви, че без бърз, решителен 
пробив в реформата на прокуратурата и съдебната система ще се отвори път за реванш на статуквото. 
Президентът призова за ясно изразена политическа воля и конституционни промени, които да не се изчерпват само с 
ревизия на съдебната власт в посока отговорна и ефективна прокуратура, а да включват и разширяване на гражданското 
участие в управлението на държавата и засилване на гаранциите за защита на човешките права. Според 
Радев укрепването на държавността изисква засилени конституционни гаранции за разделението на властите и 
прозрачен и предвидим законотворчески процес. 
"Време е да се даде и шанс на общините за икономически и социален подем чрез конституционно гарантиране на 
финансовата децентрализация", апелира държавният глава.  
Справянето с демографската катастрофа президентът определи като друга стратегическа цел, за която е необходим 
консенсус. Друг консенсус трябва да се формира и около каузата за просветена и образована нация. Радев призова и за 
промяна на здравния модел към качествено и достъпно здравеопазване, в което здравето на пациента не е стока, а 
младите лекари и медицински сестри не напускат България. 
В обръщението си държавният глава открои необходимостта от ускорена трансформация към нов икономически 
модел, основан на науката, иновациите, производствата с висока добавена стойност, както и осигуряването на чиста, 
достъпна и предсказуема енергия. Той настоя и за стабилна и предсказуема нормативна среда, защита на собствеността 
и конкуренцията, насърчаване на предприемчивостта и инвестициите. Румен Радев посочи, че трябва да се осигурява 
държавна подкрепа за българската култура, на която разчитаме да изгражда духовни ценности и да сплотява нацията. 
Той заяви, че дневният ред на правителството и парламента вече е "обсебен" от справянето с каскада от кризи и техните 
социални, икономически и политически последици. "Оставам отворен за диалог и споделям отговорността за тежки и 
непопулярни, но необходими решения. Ще продължавам обаче да бъда критичен, когато намирам решенията на 
законодателната и изпълнителната власт за неправилни", каза още в обръщението си към народа президентът.  
Румен Радев посочи като основна задача на държавната политика гарантирането на сигурността в свят, наситен с 
динамика на геополитическите процеси и комплексен характер на рисковете и заплахите. "Затова и развитието на 
въоръжените сили винаги е било основен приоритет в ролята ми на върховен главнокомандващ", допълни президентът. 
Той посочи необходимостта от общо разбиране, че ангажиментът на държавното ръководство към отбраната не се 
изчерпва с големите проекти за модернизация. "При по-добра подготовка и политическа воля, договорите за 
индустриално сътрудничество могат да предоставят по-добри възможности както за въоръжените сили, така и за 
икономиката – и то в областта на високите технологии", допълни той. 
Президентът отбеляза, че през целия си мандат с вицепрезидента Илияна Йотова са отстоявали убеждението, 
че България трябва да води проактивна външна политика, неотклонно следвайки националния интерес. Радев отбеляза 
консенсуса в обществото ни за европейската принадлежност на България и отбеляза, че гласът на България трябва да 
отеква силно в дебата за бъдещето на Европа, за нейната стратегическата автономност и сигурност. Държавният глава 
посочи, че в рамките на НАТО е призовал алиансът да търси механизми, за да не се превръща в съюз между 
производители и купувачи на отбранителни продукти, а да се утвърждава като съюз между партньори, които заедно 
развиват отбранителни способности чрез интеграция на научно-изследователската дейност и съвместно производство.  
"Външната ни политика трябва да се формулира у нас с консенсус между институциите и да се отстоява последователно 
навън", каза държавният глава и открои като пример отношенията на страната ни с Република Северна Македония. 
"Предложеният от правителството многопистов подход в отношенията с нашите съседи има потенциал да динамизира 
диалога, да укрепи доверието и трябва да бъде подкрепен. Той обаче не бива да оставя на заден план проблемите, 
свързани с правата на нашите сънародници и общото историческо и културно минало. Аз съм сред българските 
политици, които желаят да видят час по-скоро Република Северна Македония в ЕС. Тъкмо затова трябва да помогнем на 
нашите братя да преодолеят по-бързо идеологемите от тоталитарното минало и да постигнат критериите за членство. 
Като отговорен член на ЕС, България трябва да интегрира в него партньори, а не проблеми", посочи президентът.  
Държавният глава посочи, че през годините на мандата се е укрепило стратегическото партньорство със САЩ, 
възстановен е диалогът с Русия на най-високо политическо ниво след десетилетно прекъсване, отношенията ни с Китай 
са издигнати на ниво стратегическо партньорство, задълбочени са връзките с редица държави отвъд европейското 
пространство. 
"От началото на мандата с Илияна Йотова използвахме всеки възможен повод за разширяване на българското културно 
пространство и за отстояване на нашите достижения", каза още президентът и допълни, че ще продължи още по-активно 
тази политика на фона на зачестилите посегателства върху българската култура и история. 
Румен Радев е вторият президент в най-новата ни история, който печели втори мандат, след президента /2002-2012/ 
Георги Първанов. Румен Радев и Илияна Йотова спечелиха балотажа на президентските избори на 21 ноември 2021 г. 
срещу Анастас Герджиков и Невяна Митева.  
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На церемонията присъстваха 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 България и председатели на Народното събрание.  
След церемонията в парламента, в 11.00 часа, Негово светейшество патриарх Неофит ще посрещне в патриаршеската 
катедрала "Св. Александър Невски" президента Радев и вицепрезидента Йотова и ще отслужи тържествен молебен по 
повод предстоящото им встъпване в длъжност. 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.  
 
√ Кирил Петков: Всички ние сме в отбора на България 
Всички ние, включително и президентът, и изпълнителната власт, сме в отбора на България. Това заяви пред журналисти 
в парламента премиерът Кирил Петков, по повод обръщението на президента Румен Радев, който заедно с Илияна 
Йотова по-рано вчера положиха клетва.  
"Да, в един отбор сме, в отбора на България сме, много бих се радвал той да бъде също толкова критичен към 
изпълнителната власт", добави Петков. По думите му, именно това е силата на разделението на властите.  
"Всеки един от нас може да прави грешки и всеки един от нас може да получава допълнителни съвети. Много бих се 
радвал, той да бъде критичен към нашите политики, нашите действия, да имаме взаимовръзка, когато говорим пред 
външния свят да говорим на един език", каза Петков. 
Относно излизането на ПГ ГЕРБ-СДС от пленарна зала, Петков коментира като: "липса на парламентарна култура". 
Той коментира, че Конституцията ще бъде една голяма тема в следващите месеци, защото трябва да има поправки. Като 
пример Кирил Петков визира ролята на главния прокурор. "Аз вярвам, че в България не трябва да има човек, над който е 
само Господ. Не трябва да има такава институция, където да няма възможността някой да контролира", коментира той. 
Препотвърждаваме съществуващата позиция и я надграждаме, отчете Петков относно посещението си в Македония. "Аз 
направих точно това. Мисля, че много хора вчера с ревност видяха нещо, което ние постигнахме с първия ход - да 
получим тази първа нота", коментира премиерът.  
По думите му, срещата е била конструктивна. Вчера беше огромен успех това, което направихме, добави Петков. Относно 
"фашисткия режим", Петков посочи, че това са теми, които историческата комисия трябва много ясно да обсъди. "Тези 
работни групи ще обсъдят и част от историята, в която е имало фашистки режим в цяла Европа, и как това е повлияло на 
територията на Република Северна Македония", заяви той.  
Съдебната система не работи - това за мен е най-големият проблем, коментира Петков и добави, че това е задача номер 
едно. 
Като успех той отчете действията на ДАНС спрямо Сотир Цацаров и отнетия достъп до класифицирана информация. 
Относно раздадените в НАП 32 млн.лв. бонуси, Петков заяви, че те са към Министерство на финансите. Той обаче 
поздрави НАП за събраните приходи, добрата работа на агенцията миналата година. 
Той съобщи, че все още нямат кандидати от "Продължаваме Промяната" за шеф на КЕВР, но се водели разговори. Петков 
посочи, че за тях е приоритет законът за промени на КПКОНПИ.  
 
√ HR Industry 2022 събира бранша на 10 февруари със събитие на живо 
На живо ще е тазгодишното издание на HR Industry 2022. Звездният четвъртък на HR бранша през 2022 ще се проведе на 
10 февруари в залите на INTERPRED WTC Sofia, съобщиха организаторите. Участието е безплатно за всички посетители, 
които ще имат възможност да се срещнат с водещите компании на пазара на услуги в полза на HR-a и се запознаят с 
актуалните тенденции в бранша. 
Десетки щандове на топ компаниите, предлагащи продукти и услуги в сферата на човешките ресурси - подбор на 
персонал, HR софтуер, пейрол, тимбилдинги, обучения и симулации, трудова медицина, допълнителни придобивки и 
много други, включва изданието на HR Industry тази година. Паралелно, по време на изложението в четири зали ще се 
провеждат презентации и уъркшопи на разнообразни теми! 
Регистрациите за изложители и посетители са отворени на 2022.hrindustry.bg 
 
√ С 5.5% се сви излишъкът по текущата сметка в Еврозоната на годишна база 
Излишъкът по текущата сметка в Еврозоната се свива с 5.5% до 26 млрд. евро през ноември 2021 г. на годишна база. 
Година по-рано той възлиза на 27.5 млрд.евро, сочат данни на Евростат. Причината е резкият спад на излишъка при 
търговията със стоки с близо 35%.  
Същевременно намалява и първичният доход до 5.2 млрд. евро от 8.2 млрд. евро в рамките на Еврозоната. 
Междувременно излишъкът на услугите се увеличава от 3.6 млрд. до 16.9 млрд. евро за една година, докато дефицитът 
на вторичния доход намаля с 35.2 на сто от 19.2 млрд. до 14.2 млрд. евро. 
В същото време Еврозоната отчете първи търговски дефицит от 1.5 млрд. евро за последните 8 години. Това става на 
фона на бързо възстановяващо се глобално търсене, нарастващи цени на енергията и слабостта на еврото. Вносът скочи с 
32% до най-високото си ниво за всички времена, основно стимулирано от покупките на минерални горива, смазочни и 
свързани с тях материали (168.5%), промишлени стоки (16.6%), като химикали и свързани продукти и други промишлени 
стоки (27.8%). Сред основните търговски партньори са Китай – вносът от там нараства с 35.4%, от САЩ - 25.2%, Русия - 
123.3%, Швейцария – с 26.3%,и Норвегия – с 235.3%, но спада от Обединеното кралство (-3.6%) . 

https://2022.hrindustry.bg/
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Износът от Еврозоната нараства с 14.4% Експортната листа включва смазочни и свързани материали (123.4%), 
промишлени стоки (10.4%), храни и живи животни (9.8%) и други промишлени стоки ( 14.9%). Износът към САЩ расте с 
15.5%, а към Швейцария - с 14.2%, но се свива към Обединеното кралство (с -3.8%) и Китай (-1.8%). Балансът по текущата 
сметка е важен индикатор за финансовото състояние на Еврозоната, тъй като дава информация за вноса и износа на 
стоки и услуги, за размера на трансфери и доходи от чужбина. Положителният баланс е сигнал за това, че европейската 
икономика е нетен кредитор, а не кредитополучател. 
 
√ Оптимизъм на европейските борси на фона на печалби в сектора на луксозните стоки 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в сряда, след като 
добрите финансови отчети на Burberry и Richemont подкрепиха пазара, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,17 пункта, или 0,24%, до 480,96 пункта, след като предходната 
сесия достигна едноседмично дъно. Немският показател DAX се повиши с 29,01 пункта, или 0,18%, до 15 801,57 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира ръст от 10,41 пункта, или 0,14%, до 7 573,96 пункта. 
Френският измерител CAC 40 напредна с 48,43 пункта, или 0,68%, до 7 182,26 пункта. 
На пазара се отрази и нарастващата доходност на американските и германските облигации. Доходността на 10-
годишните американски държавни ценни книжа бе близо до двугодишен връх, докато тази по 10-годишните германски 
облигации излезе от отрицателната територия за първи път от май 2019 г., достигайки пик от 0,0006%. Това движение се 
дължи на очакванията за затягане на американската парична политика в опит за овладяване на инфлацията в САЩ. 
Икономисти, анкетирани от Ройтерс, също така очакват инфлацията в еврозоната да продължи да бъде висока през 2020 
г., което може да принуди Европейската централна банка да затегне коланите след утихването на настоящата вълна от 
варианта Омикрон на коронавируса. 
„Отчетите за четвъртото тримесечие ще бъдат прилични, но ще е важно да се помисли за това как компаниите ще се 
справят с по-високите цени на суровините, както и по-високите разходи за енергия и заплати“, каза коментира Филип 
Лисбах от Credit Suisse. 
Очакванията са компаниите от STOXX 600 да отчетат печалбата от 109 млрд. евро за четвъртото тримесечие на миналата 
година, което е ръст от 48,6% спрямо същият период на предходната година, сочат данни на Refinitiv. 
Акциите на Burberry поскъпнаха с 5,84%, достигайки до върха на FTSE 100, след като британската компания за луксозни 
стоки прогнозира 35% ръст на печалбите за цялата 2022 г. в сравнение с предходната година на фона на силния ръст на 
продажбите в Азия. 
Цената на книжата на Richemont се повиши с 7,21%, след като собственикът на Cartier заяви, че силното търсене на 
неговите бижута и часовници в Америка и Европа е допринесло за повишение на тримесечните продажби с близо една 
трета. 
Акциите на другите компании от сектора на луксозните стоки също се повишиха, като тези на LVMH, Kering и Hermes 
напреднаха съответно с 3,24%, 3.23% и 2,77%. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните борсови индекси в САЩ се понижиха рязко във вторник, след като доходността по държавните ценни книжа 
достигна ново рекордно ниво от началото на пандемията , предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 543,34 пункта, или 1,51%, до 35 368,47 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 изтри 85,74 пункта от стойността си, или 1,84%, завършвайки сесията при ниво от 4 577,11 
пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 386,86 пункта, или 2,6%, до 14 506,9 пункта, 
достигайки най-ниското си ниво от три месеца. Технологичният бенчмарк вече е на 10% под рекордния си връх. 
Акциите на Goldman Sachs поевтиняха с 6,98%, след като финансовият отчет на банката за четвъртото тримесечие не 
отговори на очакванията на анализаторите. Печалбата на банката за четвъртото тримесечие падна с 13% на година база 
до 3,94 млрд. долара, което означава печалба на акция от 10,81 долара при прогнозирани 11,76 долара. Тя също така 
отчете 23% ръст на оперативните разходи. 
В същото време доходността по американските облигации отново нарасна, като тази по 2-годишните ДЦК премина прага 
от 1% за първи път от февруари 2020 г. Доходността по 10-годишните американски ценни книжа пък достигна 1,87% - най-
високото ниво от януари 2020 г. 
„Пазарът на облигации продължава да поскъпва при по-агресивно затягане на политиката на Федералния резерв на 
базата на все още високата инфлация“, коментира Кати Бостанчич от Oxford Economics. 
На този фон бяха регистрирани загуби в технологичния сектор. Акциите на Microsoft поевтиняха с 2,43%, след като 
компанията съобщи, че е придобила разработчика на видео игри Activision-Blizzard за 68,7 млрд. долара. Цената на 
книжата на Activision-Blizzard скочи с 25,88%. 
Цените на книжата на Tesla, Meta и Amazon се понижиха с 1,82%, 4,14% и 1,99%.  
През тази седмица се очакват тримесечните отчети на 35 компании в S&P 500, включително Bank of America, UnitedHealth 
и Netflix. 
Големите банки Wells Fargo, JPMorgan Chase и Citigroup стартираха сезона на отчетите в петък, като и трите кредитора 
представиха по-добри от очакваните печалби. Реакцията на пазара към тези резултати обаче беше смесена. Акциите на 
Wells Fargo поскъпнаха, докато тези на JPMorgan Chase и Citigroup поевтиняха. 
Досега  33 компании от S&P 500 са финансовите си резултати си за четвъртото тримесечие, според FactSet. От тези 
компании близо 70% представили отчети, надминаващи прогнозите на анализаторите. 
Спад в Азия 
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Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в сряда, следвайки 
разпродажбите на Уолстрийт от предходния ден. 
„Пазарите на акции записаха понижения ,a петролните индекси се повишиха, докато пазарите са в очакване централните 
банки да повишат лихвите в опит да поставят инфлацията под контрол“, пишат от ANZ Research. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете спад от 11,73 пункта, или 0,33%, до 3 558,18 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite се понижи с 22,71 пункта, или 0,92%, до 2 442,12 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng напредна с 15,07 пункта, или 0,06%, до 24 127,85 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се срина със 790,02 пункта, или 2,8%, до 27 467,23 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа спад от 21,96 пункта, или 0,77%, до 2 842,28 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи със 76,3 пункта, или 1,03%, до 7 332,5 пункта . 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 7,68  пункта, или 1,20%, до 631,68 пункта. BGBX40 се понижи с 1,22 пункта, или 0,88%, до 
143,38 пункта. BGTR30 изтри 3,37 пункта от стойността си, или 0,49%, достигайки ниво от 688,06 пункта.  BGREIT напредна 
с 0,17 пункта, или 0,10%, до 168,12 пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1351 долара  
Курсът на еврото се задържа стабилно под прага от 1,14 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1351 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1345 долара. 
 
√ ЕЦБ готова да се намеси, ако инфлацията не се успокои 
Прогнозите на Европейската централна банка за инфлацията не се базират на „сляпа увереност“ и институцията ще 
предприеме действия, ако увеличението на цените се окаже по-трайно. Това заяви гуверньорът на Френската централна 
банка Вилроа дьо Гало, цитира от Блумбърг. 
Макар че инфлацията се оказа по-висока и устойчива от очакваното от ЕЦБ, представители на централната банка, 
включително и Дьо Гало, очакват инфлационният натиск да отслабне през 2022 г. 
Френският централен банкер обаче заяви, че той и неговите колеги ще следят внимателно новите данни за цените. В 
момента Френската централна банка прогнозира, че инфлацията във втората по-големи икономика в еврозоната ще 
падне под 2% до края на тази година. 
„Това е качествена прогноза. Очевидно не става въпрос за сляпа увереност. Ако инфлацията се окаже по-трайна, не се 
съмнявайте, че ще намерим решителността и капацитета бързо да приспособим паричната си политика“, каза Дьо Гало. 
Неговите коментари демонстрират промяна към по-предпазлив тон по отношение на прогнозите за инфлацията на ЕЦБ. 
Латвийският му колега Мартинкс Казакс също заяви, че би било грешка да се очаква, че централната банка няма да 
повиши лихвените проценти или да съкрати стимулите, ако е нужно. 
В интервю за радио France Info в сряда Дьо Гало каза, че ситуацията за ЕЦБ е „различна“ от тази за Федералния резерв на 
САЩ, който може да повиши лихвите си още през март. 
„Тяхното възстановяване е дори по-силно от нашето. При тях има натиск на пазара на труда и заплати, който е по-силен 
от този при нас. По тази причина те затягат паричната си политика по-бързо от ЕЦБ“, обясни той. 
Паричните пазари залагат на увеличение на основния лихвен процент на ЕЦБ с 10 базисни пункта до минус 0,4% до 
септември, докато прогнозите за Фед затягане с  повече от четвърт процент пункт до март. 
Основната хипотеза на Вилроа остава, че инфлацията ще се забави, щом напрежението с веригите на доставки започне 
да отслабне, а енергийните цени достигнат своя връх. След това еврозоната може да навлезе в нова фаза на по-силен 
ценови растеж, който отдавна се изплъзва на ЕЦБ. 
 
√ Инфлацията във Великобритания и Германия продължава да се ускорява 
Инфлацията във Великобритания е ускорила още повече темпа си, достигайки близо 30-годишен максимум през 
декември, най-вече заради скока на цените на храните и облеклото по Коледа, съобщи Националната статистическа 
служба (ONS), цитирана от Франс прес. 
Индексът на потребителските цени е нараснал до 5,4 на сто през 12-те месеца до декември спрямо 5,1 на сто през 
ноември. Това е най-високото равнище от март 1992 година, когато показателят достигна 7,1 на сто. 
Цените на храните отново силно са нараснали, поскъпването на мебелите и облеклото също е тласнало нагоре годишната 
инфлация, коментира Грант Фицнър, икономист в статистическата служба. 
Цените на бензина, които са рекордни, са останали стабилни този месец и парадоксално са спрели покачването си, 
допълва експертът. Миналият месец цените на  природния газ, който е голяма част от енергийния микс в страната, са 
достигнали рекордни стойности, отбелязва БТА. 
Главният икономист в KPMG UK Яел Селфин очаква през април инфлацията да се покачи до 6,5%. 
Очаква се вълната от Омикрон да стихне в близките месеци във Великобритания, но остават неяснотите, свързани с 
доставките, задълбочени в страната от острия недостиг на шофьори на товарни камиони. 
Рязко повишаване на потребителските цени миналата година е натоварило и бюджетите на германците, като годишната 
инфлация е нараснала средно до 3,1%. Това се посочва в данните на Федералната статистическа служба (Destatis), 
цитирани от ДПА. 
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Така агенцията с централа във Висбаден потвърди първоначалната си оценка. За последен път инфлацията е била на по-
високо равнище през 1993 година, когато е достигнала 4, 5%. През 2020 година годишната инфлация в най-голямата 
европейска икономика е била 0,5%. 
Тенденцията за повишаване на потребителските цени се е ускорила през декември, като те са скочили с 5,3%  на годишна 
основа. Равнището на месечната инфлация е било 0,5%. 
По-високата инфлация отслабва покупателната способност на потребителите, тъй като тогава те могат да купуват по-
малко, припомня ДПА. 
 
√ Цените в Хърватия ще бъдат едновременно в евро и куни от 5 септември 
Цените на стоките и услугите в Хърватия ще бъдат както в куни, така и в евро от 5 септември тази година като част от 
подготовката на страната за влизане в еврозоната, съобщи премиерът Aндpeй Πлeнĸoвич, цитиран от SeeNews. Хърватия 
се надява да приеме еврото през януари 2023 г. 
До края на 2023 г., или общо 16 месеца, цените в страната ще бъдат и двете валути, за да се повиши обществената 
осведоменост за общата европейска валута преди официалното й въвеждане, каза Πлeнĸoвич по време на 
пресконференция. 
„Искаме този процес да бъде прост и безплатен за гражданите“, добави той. 
От ю януари следващата година всички ще могат да обменят месните куни в евро в търговските банки, пощенските офиси 
и държавната финансова агенция Fina. Всички депозити в куни ще бъдат прехвърлени автоматично в евро. 
Πлeнĸoвич призова хората, които държат пари вкъщи, да ги прехвърлят в банките, за да улеснят процеса по въвеждане 
на еврото. 
Очаква се Хърватия да се присъедини към еврозоната с обменен курс от 7,53 куни за евро, определен от Европейската 
централна банка (ЕЦБ), когато хърватската валута бе включена към обменно курсовия механизъм ERM II, известен като 
чакалнята на еврозоната, през 2020 г. 
Балканската страна с население от малко под 4 млн. души се присъедини към Европейския съюз през 2013 г. – 6 години 
след България. Вече обаче е сигурно, че тя ще изпревари страната ни с приемането на еврото, като българските власти са 
заложили дата 1 януари 2024 г. официална за влизане в еврозоната. 
 
√ Молдова на прага на извънредно положение, ако не получи отсрочка от „Газпром“ 
Правителството на Молдова ще обяви извънредно положение в страната, ако „Газпром“ не се съгласи да даде отсрочка 
на „Молдовагаз“ за плащания за потребление на газ през януари, обяви премиерът Наталия Гаврилита. 
„Преговаряме с „Газпром“ за отлагане на плащанията до преразглеждане на тарифите за газ. В зависимост от отговора 
обмисляме въвеждането на извънредно положение за целенасочени финансови мерки, които не могат да бъдат 
предприети в обичайния режим“, каза Гаврилита, цитирана от ТАСС. 
Тя обясни, че кабинетът обмисля възможността за връщане на данъка върху добавената стойност на „Молдовагаз“, което 
ще позволи да се отпуснат поне 22 млн. долара за разплащания с „Газпром“. 
По-рано ръководителят на газоразпределителната компания „Молдовагаз“, Вадим Чебан, каза, че компанията няма да 
може самостоятелно да плаща текущото потребление на газ през януари и да избегне спирането на доставките на газ. 
Той отдаде трудностите на факта, че тарифите не съвпадат с повишената цена на вносния газ през януари. 
Цената на руския газ за Молдова през януари нарасна от 550 до 647 долара за 1000 куб. метра. Тарифната цена е 430 
долара. Според Чебан молдовските банки няма да дадат кредит на компанията, която има огромен исторически дълг 
към руския газов холдинг. 
През миналия октомври „Молдовагаз“ и „Газпром“ удължиха договора за доставки на газ за пет години. Формулата за 
цената на газа взема предвид съотношението на пазарните цени на газа и петрола. В съответствие с новия договор през 
ноември цената на газа за Молдова беше 450 долара за 1000 куб. метра. 
 
√ Ердоган покани Путин и Зеленски на разговор в Турция 
Реджеп Тайип Ердоган покани президентите на Русия и Украйна в Турция „за уреждане на разногласията“ между двете 
страни, обяви днес говорителят на турския президент, Ибрахим Калин. 
„Турция е готова да действа във всякаква роля, за да намали напрежението между Русия и Украйна. Президентът Ердоган 
води преговори както с руския президент Владимир Путин, така и с украинския президент Владимир Зеленски. Всъщност 
той дори ги покани да дойдат в Турция, ако искат да се срещнат и да решат проблемите и разногласията си“, каза Калин, 
цитиран от в. „Сабах“. 
Освен това в следващите седмици се очаква Ердоган да замине за Киев, където да се срещне със Зеленски. 
Според ТАСС миналата година многократно заявява, че иска да посредничи за уреждането на кризата между Русия и 
Украйна. в хода на телефонните разговори, проведени през 2021 г., Путин посочи на Ердоган, че Киев продължава да 
провежда деструктивна политика, насочена към нарушаване на споразуменията от Минск за уреждане на ситуацията в 
югоизточната част на Украйна. 
 
√ Цените на петрола се стабилизират след вчерашния ръст  
Цените на петрола не намират единна посока в  ранната търговия в четвъртък, като силното търсене и краткосрочните 
прекъсвания на доставките продължават да поддържат цените на нива, близки до най-високите от повече от седем 
години., предаде Ройтерс. 
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Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,06 долара, или 0,07%, до 88,83 долара за барел, след като по-
рано в сесията изтри 1 долара от стойността си. В сряда бенчмаркът достигна връх от 89,17 долара – най-високото ниво от 
октомври 2014 г. 
Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,31 долара, или 0,36%, до 87,27 долара за барел, след като 
по-рано също бе на червено с един долар. Вчера пиковата стойност на сорта бе 87,91 долара, което също е рекорд от 
октомври 2014 г. 
„Международната агенция по енергетика заяви, че световното търсене на петрол е на път да достигне нивата от преди 
пандемията“, се казва в бележка на анализатори от ANZ bank. 
„Краткосрочните прекъсвания на доставките също спомагат за затягането на пазарите. Суровият петрол Брент се повиши 
рязко, следвайки информацията, че ключов петролопровод, минаващ от Ирак до Турция, е бил изведен извън строя от 
експлозия“, посочват още анализаторите. Потокът на петрол през нефтопровода Киркук-Джейхан е бил възобновен още 
вчера. 
Притесненията за доставките се засилиха тази седмица, след като йеменската група хути атакува цистерни в 
Обединените арабски емирства, третият по големина производител в Организацията на страните износителки на петрол 
(ОПЕК). Междувременно Русия, вторият по големина производител на петрол в света, натрупа голямо военно присъствие 
близо до границата с Украйна, подклаждайки страховете от инвация и последваща несигурност в доставките. 
В основата на повишението на цените на петрола е широкото възстановяване на търсенето на гориво. 
Служители и анализатори на ОПЕК казват, че петролното рали може да продължи през следващите няколко месеца, а 
цените могат да достигнат 100 долара за барел, тъй като търсенето не бе засегнато сериозно от разпространението на 
варианта Омикрон на коронавируса. 
Междувременно Американският петролен институти съобщи, че запасите от суров петрол и бензин на САЩ се са 
нараснали съответно с 1,4 млн. барела и 3,5 млн. барела през седмицата до 14 януари. Запасите от дестилати обаче са 
намелели с 1,2 млн. барела. 
 
√ МАЕ предупреждава за възможна нова година на нестабилност на петролния пазар 
Международната агенция за енергията (МАЕ) преразгледа към повишение прогнозите си за търсенето на петрол през 
тази година и предупреди, че пазарът може да преживее още една година на нестабилност, ако предлагането се окаже 
недостатъчно, предаде Франс прес.  
Оценката на организацията за търсенето е коригирана нагоре с 200 000 барела на ден за 2021 и 2022 година и вече 
очакваното увеличение на търсенето е съответно с 5,5 милиона барела на ден и с 3,3 милиона барела на ден. Така за тази 
година общото търсене би трябвало да достигне 99,7 милиона барела на ден - равнище, подобно на това преди ковид 
пандемията, посочва МАЕ.  
Броят на заразените с Covid-19 силно расте в световен план, но мерките за предотвратяване на разпространението му, 
които взимат правителствата, не са толкова строги, както при предишните вълни и ефектът им върху икономическата 
активност и търсенето на петрол остава относително ограничен, изтъква агенцията в месечния си доклад.  
Очаква се предлагането силно да нарасне тази година, но МАЕ изтъква проблеми и ограничения на производството в 
някои членки на обединението на производителите ОПЕК+, което леко и постепенно пуска повече количества на 
пазара. В крайна сметка се очаква балансът между предлагане и търсене да бъде по-труден от очакваното.  
"Ако търсенето продължава силно да нараства или ако предлагането е разочароващо, ниското равнище на резервите и 
свиването на резервните производствени мощности означават, че петролните пазари могат да преживеят нова година на 
нестабилност през 2022 г.", предупреждават авторите на доклада.  
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера потвърди прогнозите си за засилване на световното 
търсене на черно злато през 2022 г., което ще прехвърли 100 милиона барела на ден (100,8 милиона), без да се повлияе 
от ефектите от варианта "Омикрон".  
В момент, когато пазарите са обезпокоени за предлагането, тревогите им нараснаха още повече след нападението срещу 
петролни съоръжения в Абу Даби и вчера цените на петрола скочиха до рекордни равнища от 2014 г.  
 
√ Битката за енергийните ресурси едва започва 
Начинът, по който преходът към възобновяеми енергийни източници ще промени геополитическия ред, е сред най-
интересните аспекти на трансформацията. Всъщност, промените вече са започнали.  
Подобно разместване настъпи след появата на изкопаемите горива, които през по-голямата част от миналия век 
обуславяха отношенията между страните. По същия начин сега битката за ресурсите, необходими за намаляване на 
емисиите въглероден диоксид, ще излъчи победители и победени и вероятно ще наруши някои от съществуващите 
баланси, пише италианското издание "Интернационале". 
Като цяло анализаторите са склонни да смятат, че страните, които са изградили външната си политика върху продажбата 
на петрол и природен газ, ще загубят позиции на международната сцена за сметка на тези, които разполагат с 
необходимите за енергийния преход суровини и успелите да се възползват от тях. 
По-добре би било обаче да не се правят прибързани оценки, тъй като по-нататъшното развитие ще зависи от серия 
фактори, които в момента трудно могат да бъдат предвидени, препоръчва американското списание "Форин афеърс". 
Сред тях са промените във веригите за доставки, въвеждането на нови технологии, откриването на нови залежи. Не бива 
да се забравя също така, че този процес ще бъде много дълъг. 
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Така наречените петролни страни ще имат период на положително развитие, преди да започне упадъкът им, тъй като 
първоначално изкопаемите горива "ще съжителстват" с възобновяемите източници, осoбено за да осигурят растежа на 
развиващите се страни. 
Освен това е много вероятно свят, уповаващ се на възобновяемите източници, да бъде по-стабилен и по-сигурен от 
сегашния, твърдят привържениците на чистата енергия. Периодът на преход през следващите 30 години ще бъде 
белязан от безпрецедентни сътресения в глобалния баланс, в динамиката на властта и в състоянието на отделните 
страни. 
Идеалният партньор 
Сблъсъкът между големите сили за контрола върху необходимите ресурси, които са нужни, за да се развият и започнат 
да функционират чистите технологии, вече започна и, както изглежда, САЩ не са са в добра позиция. Вестник "Ню Йорк 
таймс" публикува обширен обзор за Демократична република Конго, от която в момента идват половината от световните 
доставки на кобалт, използван за батерии за електрически автомобили. Статията хвърля светлина върху корумпираността 
на местните политици, ужасните условия на труд и щетите върху околната среда, но отбелязва и "упадъка" на Вашингтон 
на международната сцена. 
Връзките между двете страни винаги са били много тесни. През втората световна война САЩ се обръщат към Конго, за да 
се снабдят с необходимия уран за направата на атомните бомби, хвърлени над Хирошима и Нагасаки. Впоследствие 
похарчват десетки милиарди долари, за да защитят находищата на минерали в страната. 
Поредица от грешни избори в началото на новия век обаче променя ситуацията. Американската компания "Фрийпорт-
МакМоРан" (Freeport-McMoRan), която контролира конгоанските рудници, решава да заложи основно на петрол, 
похарчвайки 20 милиарда долара, за да купи две компании от сектора. Когато цената на петрола се срива, групата потъва 
в дългове и през 2016 година е принудена да продаде най-голямата мина за кобалт в страната. Единствените 
потенциални купувачи са две китайски дружества, подкрепени с инвестиции от Пекин. Едното от тях придобива рудника 
за 2,5 милиарда долара. 
Администрацията на президента Барак Обама си дава сметка, че кобалтът се превръща в основен ресурс в световната 
икономика и САЩ са на път да изостанат, но не разполага нито с възможността, нито с желанието да попречи на достъпа 
на Китай до сектора, отбелязва изданието. В този момент основните икономически ресурси и политически усилия на 
Вашингтон са насочени към войните в Афганистан и Ирак и операциите срещу "Ислямска държава". 
После в Белия дом пристига Доналд Тръмп с обещанието отново да възроди въглищата. Едва встъпил в длъжност, той 
анулира всички мерки за ускоряване на прехода към електрически автомобили, давайки допълнително предимство на 
Китай. В момента Пекин контролира 15 от 19 кобалтови рудника в Конго. 
В средата на ноември сегашният президент на САЩ Джо Байдън призна при посещение на завод на "Дженерал мотърс" 
(General Motors) в Детройт, че Пекин печели състезанието при електрическите автомобили.  
"Нещо се обърка по пътя. Китай е пред нас", каза той, за да добави предизвикателно впоследствие, че нещата ще се 
променят. 
Търсене на литий 
Надеждите на САЩ да си върнат изгубеното зависят в голяма степен от това, което ще успеят да открият под пустинята на 
север от щата Невада. Според оценките в този район, известен като "Тaкър пас", се намират най-големите резерви на 
литий в Северна Америка, пише френският в. "Монд". Подобно на кобалта, литият е от огромно значение за енергийния 
преход. Той се използва за вятърни турбини, соларни панели и най-вече за батерии за електрически автомобили. В 
момента половината от доставките на литий идват от Австралия, а останалата част - от Китай (17%), Чили (22%) и 
Аржентина (8%). 
САЩ, които разполагат с около 10% от световните резерви, имат само един рудник в Силвър Пийк, близо до Невада, и 
добиват почти 5000 тона годишно. Това е незначително количество спрямо световното производство, равняващо се на 82 
000 тона през 2020 година. Вашингтон изостава и в производството на литиевойонни батерии - в Китай са разположени 
107 от общо 142 фабрики в света, а в САЩ - само девет, въпреки че страната е износител на електрически автомобили. 
Байдън се опитва да обърне тенденцията. След като пое властта, той подписа два декрета. Единият предвижда до 2030 г. 
половината от продаваните нови автомобили в САЩ да са електрически, а другият цели да подобри управлението на 
литиевите залежи и да развие промишлеността за производство на батерии. 
В тази връзка резервите в "Такър Пас" са от ключово значение. Според "Литиъм америкас" (Lithium Americas), 
компанията, която ще реализира проекта, след като влезе веднъж в режим на експлоатация, рудникът ще задоволява 
една четвърт от световното търсене на литий и ще осигури батерии за един милион електрически автомобила, посочва 
"Интернационале". 
Екоактивисти от Невада се противопоставят на проекта, убедени, че няма смисъл да се жертва незамърсена територия в 
името на екологичния преход. Според тях мината ще направи околните земи необитаеми за растения и ще застраши 
редица животни. Освен това дейността по извличането на минералите може да замърси водите с опасни метали като 
арсен, антимон и уран, твърдят екозащитниците.  
 
√ Кои са най-големите производители на ядрена енергия в света? 
Близо 450 реактора по света захранват множество различни държави с ядрена енергия, която е отговорна за 10% от 
световното електрическо производство и 4% от глобалния енергиен микс. 
Макар че някои страни се обръщат към ядрените електроцентрали като източник на чиста енергия, секторът отчита 
забавяне в сравнение с пиковите си стойности от 90-те години на миналия век. 
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От сайта VisualCapitalist.com са направили инфографика със страните, които според данни на Power Reactor Information 
System за 2020 г., генерират най-много електричество от ядрена енергия. 
 

 
 
От инфографиката става ясно, че само 15 държави са отговорни за около 91% от глобалното производство. 
На първо място се нареждат САЩ, където 96 ядрени реактора са допринесли за 30,9% от глобалното производство на 
електричество от ядрена енергия през 2020 г. През същата година цели 88 от тези реактори са получили разрешение за 
удължаване с 20 години на тяхната експлоатация. 
След Китай с 13,5% от световното производство, генерирано от 50 ядрени реактора. Азиатската страна обаче вероятно ще 
поеме първата позиция в бъдеще, като тя планира да изгради 150 нови реактора до 2035 г. в опит да постигне 
климатичните си цели. Тази мащабна инициатива може да струва 440 млрд. долара. 
Трета е Франция, която има принос от 13,3% с 58 реактора, като топ 5 допълват Русия със 7,9% и Южна Корея с 6%. 
Картината обаче е доста по-различна, когато става въпрос за делът ядрената енергия в националния енергиен микс, при 
който на преден план излизат редица по-малки страни, които просто не могат да се съревновават със световните гиганти 
при общото производство. 
Голямото изключение е Франция, която освен водеща сила в общата генерация е и лидер по този показател, като през 
2020 г. ядрената енергия е отговаряла за цели 70,6% от енергийния микс на страната.  Следват Словакия (53,1%), Украйна 
(51,2), Унгария (48,0%) и България (40,8%). Топ 10 допълват Белгия (39,1%), Словения (37,8%), Чехия (37,3%), Армения 
(34,5%) и Финландия (33,9%). 
 
√ Седем причини за глобалния ръст на инфлацията 
От купуването на хранителни стоки до отоплението на домовете ни, разходите за живот се покачват рязко по целия свят. 
Глобалната инфлация е на най-високото си ниво от 2008 г. насам. От Би Би Си дават няколко причини за това: 
Растящите цени на енергията и горивата 

https://www.visualcapitalist.com/ranked-nuclear-power-production-by-country/
https://www.bbc.com/news/business-59982702
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Цените на петрола се понижиха в началото на пандемията, но търсенето постепенно се възстанови. Благодарение на това 
цените достигнаха най-високото си ниво от 2014 г. насам. В САЩ един галон (3,79 литра) бензин струва средно 3,31 
долара спрямо 2,385 долара година по-рано. Ситуацията не е по-различна във Великобритания или ЕС, където цената на 
природния газ също нарасна значително, което донесе астрономически сметки за отопляващите се със синьо гориво 
семейства. Зад ръста на цените стои рязкото покачване на търсенето в Азия и студената зима в Европа от предходната 
година, която доведе до изразходване на запасите в хранилищата. 
Недостиг на стоки 
Цените на много потребителски стоки от ежедневието скочиха значително по време на пандемията. Потребителите, 
останали вкъщи заради блокадите от миналата година, похарчиха повече пари за стоки от бита и подобрение на дома, 
тъй като не можеха да ходят на ресторанти и почивки. Оттогава насам производителите в много страни, особено в Азия, 
не успяват да отговорят на огромното търсене. Това доведе до недостиг на редица материали, включително пластмаса, 
бетон и стомана, което вдига цените им. И има недостиг на микрочипове, които са жизненоважни компоненти за 
производството в редица сектори – от автомобилния до този на потребителската електроника. 
Транспортни разходи 
Международните компании за контейнерните превози, които пренасят стоки по цял свят, също изпитват затруднения 
заради високото търсене. Това означава, че търговците на дребно трябва да плащат повече за доставките на стоки в 
техните складове и магазини. Тези разходи се пренасят върху цените за крайните потребители. Сpeднитe paзxoди зa 
дocтaвĸa нa 40-фyтoв ĸoнтeйнep  от Азия до Европа са 17 хил. долара, което е над 10 пъти повече в сравнение с година 
по-рано, когато сумата беше 1500 долара. Проблемът се изостря и от липсата на шофьори на камиони в някои части на 
европа. 
Повишаване на заплатите 
Много хора напускаха или смениха работата си по време на пандемията. В САЩ през април м.г. повече от 4 милиона 
души са напуснали работа, сочат данните на Министерството на труда. В резултат много фирми имат проблеми с 
набирането на персонал като шофьори и сервитьори в ресторанти. Това накара компаниите да повишат заплатите и да 
започнат да предлагат различни бонуси, за да привличат обратно работна ръка. Голяма част от тези разходи се прехвърля 
върху потребителите. 
Изменение на климата 
Екстремните метеорологични условия в много части на света също допринасят за инфлацията. Глобалните доставки на 
петрол бяха засегнати от ураганите Айда и Никълъс, които преминаха през Мексиканския залив и нанесоха щети на 
петролната инфраструктура на САЩ. Проблемите с производството на микрочипове се влошиха, след като ожесточена 
зимна буря затвори големи фабрики в Тексас миналата година. Цената на кафето също скочи, след като Бразилия, най-
големият производител в света, пострада от лоша реколта заради най-тежката си суша от почти век. 
Търговски бариери 
По-скъпият внос също играе роля за по-високите цени. Смята се, че новите правила за търговия след Брекзит са намалили 
вноса от ЕС в Обединеното кралство с около една четвърт през първата половина на 2021 г. Отделно, американските 
вносни мита върху китайски стоки почти изцяло са прехвърлени на американските потребители под формата на по-
високи цени. Китайският телекомуникационен гигант Huawei заяви миналата година, че санкциите, наложени на 
компанията от САЩ през 2019 г., засягат американските доставчици и глобални клиенти. 
Пандемична подкрепа 
Много правителства по света предприеха мащабни програми за стимулиране на икономиката в опит да ограничат 
щетите, нанесени от пандемията от COVID-19. Тази подкрепа позволи на много компании да избегнат фалит и да 
задържат на работа голяма част от служителите си. Това обаче доведе до ръст на  публичните разходи и заемите се до 
рекордни равнища. В отговор някои страни вдигнаха данъците, което се отрази негативно на покупателната способност 
на хората, чиито заплати са останали без промяна. 
 
Investor.bg 
 
√ Досега страните от ЕС дадоха милиарди заради енергийната криза, но има ли ефект? 
Рекордните цени на газа тепърва ще се отразяват в сметките за енергия на европейските 
Страните от ЕС отделят милиарди евро в опит да защитят потребителите от ефектите от енергийната криза и да сдържат 
общественото недоволство, но мерките изглежда ще се провалят, пише в анализ Ройтерс. 
В почти всички страни от ЕС бяха предприети мерки за намаляване данък добавена стойност върху сделките с енергия, 
както и директни помощи за уязвимите домакинства. Но те бледнеят на фона на поскъпването на газа с 330% през 2021 
година. Този ръст тепърва ще се усеща от домакинствата, тъй като има известно забавяне на отражението на цените на 
едро върху битовите сметки. 
Повечето търговци хеджират цената на енергията за период между 6 и 9 месеца, тоест рекордните цени на газа тепърва 
ще се отразяват върху сметките на потребителите. 
Нещо повече - мерките, които предприемат страните от ЕС, могат да покрият едва 1/4 от ръста на цените на енергията, 
коментират експертите на Bank of America. Според тях средно домакинствата в Западна Европа харчат средно по 1200 
евро годишно за електроенергия и газ през 2020 година. 
На базата на днешните цени на едро сметките се увеличават до 1850 евро, или с 54%. 
Казахстан, където поскъпването на бензина предизвика масови протести, вероятно ще накара много европейски лидери 
да започнат да обмислят нови мерки за подкрепа на домакинствата. Франция, в която през април ще се проведат 



20 

 

президентски избори, даже посочиха случващото се в Казахстан като една от причините за ограничаване на ръста на 
цената на тока до 4%. 
Във Франция все още са пресни спомените от протестите на "жълтите жилетки" срещу плановете за повишаване на 
акцизите върху горивата през 2018 година. Проучване на общественото мнение, публикувано на 18 януари, показа, че 
57% от французите държат на покупателната си способност много повече отколкото на социалната защита, сигурността, 
имиграцията и безработицата. 
Експертите предупреждават, че цената на енергията вероятно ще бъде използвана в предизборната кампания. 
Франция не е сама в битката със скъпия ток и газ. Една от първите европейски държави, предприели някакви действия в 
защита на потребителите беше Италия. От юли 2021 година досега страната е похарчила над 8 млрд. евро. Рим се готви 
да увеличи данъците за енергийните компании, които се облагодетелстват от скъпата енергия. 
И въпреки това, прогнозите на енергийния регулатор в страната - Arera, сочат, че цената на електроенергията за 
домакинствата ще се повиши с над 50% през първото тримесечие на тази година. Цената на газа ще се повиши с 40 на 
сто. 
Испания също предприе действия за намаляване на акцизи и други мерки, които първоначално трябваше да бъдат в 
действие до края на 2021 година. Правителството обаче удължи срокът им до май 2022 година. 
Във Великобритания призивите са да се премахне изцяло ДДС върху енергията или да се ограничат някои от зелените 
такси. Според анализите цените на енергията ще направят 1,5 млн. домакинства в страната енергийно бедни, тоест 
изпитващи трудности да осигурят адекватно отопление на домовете си. 
Това означава, че общо 6 млн. британски домакинства, или над 1/5 от всички в страната, ще бъдат в графа енергийно 
бедни. 
 
√ Kакво могат да научат големите икономики от малка Швейцария 
Страната се възползва от умната си фискална политика, устойчивата енергийна мрежа и гъвкавата работа  
Американските власти и компании, които искат да се подготвят за по-устойчиво бъдеще след пандемията от 
коронавирус, може да поискат да разгледат успеха на една по-малка, развита държава - Швейцария, пише за Financial 
Times Нанет Хехлер-Файдербе, глобален ръководител за икономиката и изследванията в Credit Suisse. 
Швейцария редовно оглавява класациите за иновации, конкурентоспособност и качество на живот, въпреки че е 
икономика на стойност 706 милиарда долара с население от едва 8,7 милиона души. Това е и най-богатата страна в света 
на човек от населението. Нейният обществен сектор е малък, с публичен дълг от само 43% от брутния вътрешен продукт. 
Институционалната и реалната инфраструктура е силна. 
Справянето на страната с Covid не е значително по-добро или по-лошо от другаде. Наскоро тя отчете 2468 нови случая 
дневно на милион души, като 67,2% от общото ѝ население е напълно ваксинирано. Това е на фона на 1994 случая на 
милион в САЩ, където процентът на ваксиниране е 62%. Но икономическата ситуация на Швейцария и перспективите за 
следващите години, независимо дали коронавирусът стане ендемичен, или не, изглеждат ярки. Причините за този успех 
са релевантни както за големите, така и за малките държави. 
Първо, Швейцария има висок дял на „работата от разстояние“. По време на пандемията 34,1% от служителите са 
работили дистанционно поне от време на време, като сектори като информационни технологии (76,3%), финансите 
(61,4%) и образованието (54,7%) достигнаха още по-висок дял през 2020 г. 
Това позволи на страната да възприеме прагматичен и като цяло не толкова строг подход към ограничаването на Covid, в 
резултат на което икономиката ѝ се сви по-малко от останалите през 2020 г. и се възстанови по-бързо през 2021 г. 
Всъщност към края на миналата година швейцарският трудов пазар вече бе преодолял шока от Covid, като безработицата 
от едва 2,4% е много близо до нивата отпреди пандемията. Швейцарските компании са пълни с поръчки, нагласите на 
потребителите са позитивни и се очаква БВП да нарасне с 2,5% през 2022 г., над нивата отпреди пандемията. 
В САЩ и на други места осигуряването на повече дистанционна работа изглежда като важна предпоставка за повишаване 
участието на пазара на труда. Това би било приветствано от работниците и домакинствата, които биха могли да се 
преместят на безопасни и достъпни за живеене места, като същевременно направят метрополисите по-малко 
задръстени. 
Второ, Швейцария се възползва от обмислената и разумна фискална политика. Макар че силно подкрепи секторите, 
които бяха негативно засегнати от пандемията - особено туризма, гостоприемството и личните услуги - правителството 
остави част от фискалната си мощ в резерв. Бюджетният дефицит беше само минус 2,2% през 2020 г. и минус 2% през 
2021 г. в сравнение с минус 12,4% в САЩ през 2021 г. 
Това задържа държавния дълг на ниво от 42,7% от БВП през 2021 г. в сравнение със 133% в САЩ и гарантираше, че 
икономиката не прегрява, въпреки че все още се сблъскваше с трудностите във веригата на доставки, които изпитваха 
други развити страни. 
В резултат на това инфлацията, която бе 0,6% през 2021 г., се очаква да остане в диапазона за ценова стабилност на 
Швейцарската национална банка през 2022 г. Всъщност централната банка не трябва да повишава лихвените проценти, 
докато Федералният резерв на САЩ трябва да го направи, за да възстанови стабилността на цените и да запазите 
доверието в себе си. 
Последният важен фактор за успеха на Швейцария е нейната енергийна политика, която е насочена към осигуряване на 
устойчивост на мрежата. Страната има щастието да е бедна на изкопаеми горива, но богата на вода. В резултат на това 
55% от вътрешното производство на електроенергия е хидро. Но е важно също, че Швейцария запази 35% дял на 
ядрената енергия, допълнен с 5% в други възобновяеми източници. В Швейцария рисковете от енергийна криза са 
ограничени. 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/franciia-zakovava-rysta-na-cenata-na-toka-na-do-4-343668/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/franciia-zakovava-rysta-na-cenata-na-toka-na-do-4-343668/
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Тези рискове са по-голяма заплаха другаде в Европа, както и в САЩ. Там преосмислянето на оптималния енергиен микс 
за поддържане на стабилни и конкурентни цени на електроенергията би трябвало да е ключов приоритет. 
Друг начин да се гарантира стабилно и финансово устойчиво бъдеще е да се избягват циклите на бум и срив, на стимули, 
последвани от строги икономии. Постигането на това от Швейцария е отразено в статута на швейцарския франк като 
валута убежище. Това означава, че понякога франкът е надценен по време на криза, което изисква от Швейцарската 
национална банка да се намесва на валутните пазари. Но то също доведе до това, че Швейцария има по-благоприятни 
инфлационни перспективи, отколкото много други страни. 
В този смисъл Швейцарската национална банка сега може да поддържа своята много експанзионистична парична 
политика и да позволи на швейцарския франк да поскъпне спрямо еврото. Това означава, че лихвите в Швейцария би 
трябвало да останат ниски, осигурявайки атрактивни условия за швейцарските компании да инвестират, да правят 
иновации и да поддържат своето конкурентно предимство. 
 
√ Китай се готви да залее газовия пазар с LNG 
Европейският природен газ поевтинява на фона на очакванията 
Европейският природен газ поевтинява на фона на очакванията за заливане на пазара с китайско втечнено гориво. 
По-рано през деня бенчмарковите фючърси поевтиняха с до 9%, проследявайки по-ниските цени в Азия. По-рано през 
деня стана ясно, че търговското подразделение на Sinopec предлага до 45 товарни единици втечнен природен газ (LNG) 
за продажба на спот пазара тази година, съобщават запознати трейдъри. 
Това е сигнал, че Китай е добре запасен и повече газ може да се насочи към зажадняла за енергийни източници Европа, 
което на свой ред ще помогне за облекчаване на натиска върху цените от занижения инвентар на Стария континент. 
Увеличаването на новите LNG доставки, както и прогнозите за меко време и възстановените доставки от Норвегия носят 
известно облекчение на европейските потребители от цените на газа, които се увеличиха повече от три пъти през 
миналата година. 
„Настроенията на газовия пазар са предпазливо мечи тази седмица, тласкани от по-слабото търсене в Азия и силния внос 
на LNG в Европа“, посочват от Rystad Energy. „Въпреки че САЩ взима предвид възможни спирания (на производството), 
свързани с времето, през идните дни“, отбелязват още анализаторите. 
Цените на газа в Европа и Азия „най-вероятно вече са достигнали своя пик тази зима“, казват анализатори на Citigroup 
Inc. В доклад по-рано през седмицата. Това поне ще е така освен ако силна студена вълна не връхлети континента през 
идните два месеца или не ескалира значително геополитическото напрежение с Русия. 
Напрежението около Украйна и газопровода „Северен поток 2“ остават в полезрението на трейдърите. Германия заяви 
по-рано, че проектът ще бъде използван като средство за ответни мерки, ако Русия използва енергийните доставки като 
оръжие. 
В същото време допълнителни до 30 млрд. куб. м природен газ от Русия може да бъдат налични за Европа тази година, 
посочват от Rystad Energy. Въпреки това има риск „почти нищо от това да не се яви“, ако геополитическото напрежение 
ескалира твърде бързо. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Омикрон настъпва и у нас – за ваксините, лекарствата и мерките говори българският представител в 
Европейската агенция по лекарствата проф. Илко Гетов; 

- По-близо ли сме до конституционна реформа в правосъдието – съпредседателят на Демократична България 
Христо Иванов; 

- За посланието в програмната реч за втория мандат на президента Радев – коментар на анализаторите проф. 
Антоанета Христова и доц. Антоний Тодоров; 

- Възможна ли е финансова децентрализация на общините – кметът на Благоевград Илко Стоянов. 
Нова телевизия, „Здравей  България” 

- В капана на инфлацията. Докога сметките ни ще растат и може ли да се овладее ценовият шок? 
- Всеки ден нов рекорд по заразени с COVID-19. Ще сработи ли планът на управляващите или ще се стигне до 

затваряне на страната? Гост – бившият здравен министър доктор Илко Семерджиев. 
- Серия от посегателства върху коли, кражби на регистрационни номера и катализатори в три столични квартала. 

Румен Бахов на живо. 
 

√ Предстоящи събития в страната на 20 януари 
София. 

- От 14:00 ч.ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- От 18:00 ч. в централата на ПП АБВ на ул. "Врабча" 23, в рамките на КУЛТУРЕН САЛОН АБВ ще бъде представено 

цялостното творчество на поета Георги Константинов. 
- От 16.00 часа в Аулата на Софийски университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе публична дискусия с 

Георги Първанов и Росен Плевнелиев на тема “Ролята на политическото слово на държавния глава”. 
- От 12:15 ч. в сградата на Министерството на икономиката на ул. Славянска 8, вицепремиерът и министър на 

икономиката и индустрията Корнелия Нинова ще даде брифинг във връзка със Закон за колекторските фирми. 
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- От 10:30 ч в Hyatt Regency хотел, зала Ботев ADVANTAGE AUSTRIA ще проведе ежегодното си проучване сред 
австрийския бизнес у нас с фокус общата политико-икономическа обстановка и очакванията на компаниите за 
2022. На представянето на резултатите ще присъства и министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. 

*** 
Бургас 

- От 14.30 часа в Бургас ще се проведе онлайн заседание на Областния съвет по здравеопазване 
*** 
Добрич 

- От 19:00 ч. в Драматичен театър „Йордан Йовков“ ще бъде представен спектакълът „Свекърва“ от Антон 
Страшимиров. 

 

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

