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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Новите компенсации за тока и газта давали предвидимост на бизнеса 
Васил Велев: Трябва да превключим изкривения пазарен модел 
Компенсациите за високите цени на тока и газта ще дойдат през февруари и ще обхващат декемврийските и януарските 
сметки, обяви вчера премиерът Кирил Петков. Битовите потребители на газ няма да се налага да подават допълнително 
документи, за да получат държавната помощ. 
Подобна е ситуацията и при тока за бизнеса. Компенсация ще има и за януари, а таванът за тока за бизнеса ще бъде 250 
лева.  
"Това е компенсиране - връщане на надвзетото. Новият таван звучи много по-добре от този за декември. При такъв таван 
би се стигнало при цени на пазара от 519 лева, които в последния месец се достигат рядко. Не очакваме цената да 
надхвърли 400 лева. Компенсацията ще бъде 3/4 от надвишението над 185 лева. За първото тримесечие ще действа 
този таван. Ако цените варират в широк диапазон на борсата, крайните цени след компенсацията ще се движат в много 
по-тесен диапазон", обясни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред 
Bulgaria ON AIR. 
Според него това дава възможност за предвидимост, планиране и разгръщане на дейността на компаниите. Той отчете, 
че има ръст на икономиката, но ако извадим инфлацията от него, то той ще се окаже много по-малък. 
"За миналата година статистиката отчита загуба на 55 хил. работни места. Сред причините е високата цена на 
електроенергията", заяви Велев в студиото на "България сутрин". 
Председателят на АИКБ отбеляза, че суровините поскъпват за всички, а с предприетите мерки за компенсиране на 
предприятията възстановяваме тяхната конкурентоспособност. 
Развитието на международното положение ще окаже силно влияние на цените, изтъкна гостът в студиото. Според 
разчета на АИКБ, цените ще паднат след март, но при благоприятно развитие на ситуацията.   
"Високите цени не следва да ни плашат, трябва да превключим изкривения пазарен модел", убеден е Васил Велев. 
"Всяка година потребителите подпомагаме енергетиката с 2 млрд. лв. В момента ситуацията е благоприятна за 
енергетиката", категоричен е той. 
Мрежовите такси ще бъдат по-високи и след отпадане на мораториума, уточни председателят на АИКБ. 
Гледайте целия разговор във видеото.  
  
АИКБ 
 
√ СТАРТИРАТ НОМИНАЦИИТЕ ЗА ДЕВЕТОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА НАГРАДИТЕ „ИКОНОМИКА НА СВЕТЛО“ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обявява началото на номинациите за годишните награди 
„Икономика на светло“ за 2021 г., които ще бъдат връчени на предстояща церемония през месец март 2022 г. 
Целта на ежегодния и добил вече широка популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи 
в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в 
ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената 
нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и 
популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
Призът „Икономика на светло“ за 2021 г. ще се присъди в три категории: 

▪ За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и 
подобряване на бизнес средата. 

Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на 
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и 
подобряване на бизнес средата.   

▪ За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика 
посредством активна позиция. 

Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, 
постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или 
административни практики и т.н. 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/253019-novite-kompensatsii-za-toka-i-gazta-davali-predvidimost-na-biznesa
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▪ За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към 
неформалната икономика. 

Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и 
постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и 
промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор. 
Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на 
Обществения съвет „Икономика на светло“, медиите. За повече информация вижте приложеното писмо и 
изтеглете ТУК формуляра за номиниране. 
Срокът за изпращане на номинации е до 28.02.2022 г. 
 
БТА 
 
√ Започват номинациите за деветото издание на конкурса за наградите "Икономика на светло" 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обявява началото на номинациите за годишните награди 
"Икономика на светло" за 2021 г., които ще бъдат връчени на церемония през март 2022 г., съобщиха от АИКБ. 
Целта на ежегодния конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да 
отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. 
Призът "Икономика на светло" за 2021 г. ще се присъди в три категории: за нормативен акт или административна 
практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата; за личност или 
организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция; за 
журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика. 
Срокът за изпращане на номинации е до 28 февруари 2022 г. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
  
 
БНТ 
 
√ Строги мерки за сигурност за церемонията по встъпване в длъжност на президента 
Строги мерки за сигурност предвижда Националната служба за охрана на церемонията за встъпване в длъжност на 
Президента и на Вицепрезидента на Република България. 
Церемонията ще се проведе в събота, 22 януари, от 11.00 часа на площад „Свети Александър Невски“. 
Тя ще бъде предавана пряко по БНТ1 в специалното студио „Вторият мандат“ с водещи Георги Любенов и Надя 
Обретенова. 
Гледайте „Вторият мандат“ на 22 януари от 8.00 ч. 
Гражданите, които искат да наблюдават на място встъпването в длъжност на държавния глава, ще бъдат допускани след 
9.45 часа през три пункта за проверка: 

• при улиците „Шипка“ и „Париж“ 

• при ул. „Раковска“ и ул. „Оборище“ 

• при южната страна на храм-паметника „Свети Александър Невски“ 
Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети и опасни вещества на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за 
Националната служба за охрана. 
Гражданите ще бъдат проверявани с детектори за метал и скенери за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри 
предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, пиротехнически изделия и други. 
Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. 
Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван. 
От 8.00 до 13.00 часа се въвежда забрана за използването на дронове в зоната на мероприятието, за да се ограничат 
рисковете за присъстващите от нежелани инциденти. 
По време на церемонията президентът Румен Радев ще приеме почетния строй на представителните части на 
Българската армия, след което ще произнесе слово. 
21 артилерийски салюта ще отбележат началото на втория мандат на върховния главнокомандващ на Въоръжените сили 
Румен Радев. 
Държавният глава ще положи венец и ще отдаде почит пред загиналите за свободата на България пред Паметника на 
Незнайния воин. 
Пред парадния вход на Администрацията на Президента шпалир от гвардейци ще посрещне държавния глава и върховен 
главнокомандващ Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова. 
 
 
 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/01/Reglament_NIS_2022.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/01/Pismo-za-nominacii_2022.pdf
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/01/Pril.1_Formulqr-za-nominacii-2022.doc
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√ Имаше ли скрити послания в обръщението на президента? 
Какво послание отправи президентът Румен Радев в обръщението си пред 47-ото Народно събрание? Анализ в ефира 
на "Денят започва" направиха Антоанета Христова и Антони Тодоров. 
В ефира на БНТ Христова изтъкна, че голяма част от речта на президента е била съсредоточена върху огромно ветрило от 
приоритети за бъдещето развитие на страната. Това според нея е типично за лидер на политическа партия, който се 
намира в парламентарна предизборна кампания. По думите ѝ в случая се наблюдава ясно щение от страна на Румен 
Радев за президентска република. 
Антони Тодоров зае противоположната позиция. Според него обръщението на Румен Радев не е съдържало дори намек 
за разширяване на правомощията на президента. В речта му пред депутатите Тодоров вижда визионерско послание, в 
което държавният глава описва една бъдеща България по начина, по който той си я представя. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Петков пред МС: Няма нови цени на тока за битовите потребители 
Един от най-големите въпроси в момента е цената на електроенергията и газа. Новите мерки ще бъдат вече детайлно 
включени, каза в началото на заседанието на МС премиерът Кирил Петков. 
Сметките на битовите потребители са под мораториум. Те не са били вдигнати и няма да се вдигнат, докато има 
мораториум. По-високите цени, които някои от потребителите виждат, са на базата на цените от миналото лято. Няма 
нови цени за битовите потребители, каза Петков. Той увери, че се работи усърдно, така че като се махне мораториумът, 
да няма остър скок в цените. 
Битовите цени за януари и за декември, които сега се плащат, са на база на цените от лятото, уточни той. 
Бизнесът е компенсиран със 110 лв. за ноември, със 130 лв. за декември и с таван до 250 лв. за януари. Помощта за 
декември ще влезе в сметките, които бизнес потребителите ще видят през февруари. Т.е. те ще бъдат компенсирани в 
следващите сметки. 
Същата е ситуацията и при цената на газа. Помощите и за декември, и за януари ще се отразят в сметките от началото на 
февруари. Изненадващите по-големи сметки ще бъдат компенсирани и за тези месеци. 
За Ковид кризата и пандемията 
Омикрон има високо ниво на разпространение, но с ниски нива запълване на интензивните легла. 
Заради новия модел, много от областите, които трябваше да бъдат затворени, не са затворени, защото се следят 
критичните фактори, а не цифрите. Това два възможност да се реагира и да се дават прогнозни стъпки. Мерките остават 
много меки, каза Петков. 
За РСМ 
Правителството на РСМ идва следващия вторник, съобщи премиерът. Трябва да наваксаме голяма част от задачите, 
които не са направени. Трябва да се види как в най-къси срокове трябва да имаме влакова линия, как да имаме полет 
София - Скопие за половин час, да имаме културен календар, как образователните ни програми да имат координация. 
Всичко това ще бъде свършено и започнато на тази правителствена среща. Ще направим реален план с реални 
постижения, които трябва да постигнем за следващите 6 месеца. Надявам се срещите да бъдат ежеседмични и да не 
губим нито минута време, уточни Кирил Петков. 
 
√ Премиерът и 10 министри ще участват в парламентарния контрол 
Параметрите на бюджета за тази година ще представи вицепремиерът Асен Василев, а малко по-рано в Народното 
събрание депутатите ще гласуват окончателно удължаването срока на действие на бюджета за 2021 година до края на 
март. 
Мярката ще позволи плащания като размери и квоти да запазят нивата си от миналата година до изработване на 
бюджета за тази година. След това пред депутатите застават премиерът Кирил Петков и вицепремиерите Асен Василев и 
Гроздан Караджов. 
Министър-председателят ще отговаря на два въпроса за изпълнение на националната политика за младежта и има ли 
проблем със стената на язовир "Огоста". 
Сред питанията към вицепремиера Асен Василев е за раздадените допълнителни възнаграждения в НАП в края на 2021 
година. Най-много въпроси има към вицепремиера Гроздан Караджов - 9. Той ще говори за срокове за завършване на 
АМ "Хемус" , както и за промяната в ръководството на "Автомагистрали" ЕАД. 
В петъчния парламентарен контрол са предвидени и въпроси към още 8 министри, сред които вътрешният, социалният, 
здравният, правосъдният и този на образованието. 
 
√ АЕЦ "Козлодуй" ще прехвърли на ДП "Радиоактивни отпадъци" активи за 56 млн. лв. 
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД ще прехвърли на Държавното предприятие Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) активи на стойност 56 
млн. лв. 
Това са съоръжение за плазмено изгаряне на твърди радиоактивни отпадъци, заедно с движимо и недвижимо 
имущество, включително и активи в процес на изграждане. 
Към настоящия момент в имуществото на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД продължават да са налични активи, придобити в резултат 
на реализация на проекти по извеждане от експлоатация на 1-4 блок, които са неприсъщи за извършваната от централата 
дейност. 
Съгласно разпоредбите на Закона за безопасно използване на ядрена енергия, извеждането от експлоатация на ядрени 
съоръжения се осъществява от ДП РАО. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/imashe-li-skriti-poslaniya-v-obrashtenieto-na-prezidenta-1182393news.html
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Предвид специфичния предмет на дейност на предприятието, с прехвърлянето на активите, дейността по извеждане на 
радиоактивни отпадъци ще бъде окончателно отделена от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 
 
БНР 
 
√ Асен Василев представя параметрите на Бюджет 2022 
Параметрите на тазгодишния бюджет ще бъдат представени от вицепремиера и министър на финансите Асен Василев. За 
първи път от 25 години насам страната ни влезе в новата година без приета финансова рамка. 
В предложените текстове се очаква да залегнат основни политики, по които има консенсус. Ключовите реформи за 
годината обаче ще бъдат вписани в бюджет с актуализация през юли. 
Още по време на коалиционните преговори стана ясно, че лятото ще бъде направена актуализация на финансовата 
рамка, в който ще залегнат ключовите реформи. Дотогава се очаква в пакета от бюджетни закони да бъдат изчислени 
ключови показатели и да залегнат реформи, по които има съгласие. 
Най-вероятно новият бюджет ще е в сила от април, като до края на март ще са в сила текстовете за удължаване на 
определени членове на миналогодишния бюджет. 
Очаква се с предложенията на финансовото министерство да се определи новият праг на минималната работна заплата, 
като най-вероятно той ще бъде 710 лева. 
През пролетта предстои и плащането на дългови падежи, но очакванията са за целта да бъдат използвани ресурсите на 
фискалния резерв. Прибягването до външните международни пазари за поемане на нов дълг ще бъде след средата на 
годината. 
 
√ Депутатите гласуват окончателно удължаване на действието на Бюджет 2021 
Депутатите ще гласуват окончателно удължаване действието на законите за държавния бюджет, на Здравната каса и на 
Държавното обществено осигуряване за 2021 г. до края на март тази година. 
Очаква се те да подкрепят предложението за компенсация на пенсионерите, които през януари получиха по-ниски 
доходи спрямо декември. 
С окончателното гласуване на удължаване на сроковете на действието на трите бюджета всички социални помощи и 
плащания към граждани и фирми по различни закони ще се запазят на стойностите от миналата година. 
Минималната заплата ще остане непроменена до края на март в размер на 650 лева. 
Остават и миналогодишните нива на минималните и максимални осигурителни доходи и на различните осигурителни 
вноски. 
Допълнителните възнаграждения за хората на първа линия в борбата с пандемията до края на март ще останат 
непроменени. 
Депутатите ще разискват различни предложения, внесени между двете четения. 
Управляващите правят корекции, с които ощетените пенсионери, които са получили по-нисък доход през януари спрямо 
декември, да бъдат компенсирани. 
Опозицията предлага коефициентът за формиране на възнаграждението на личните асистенти да се увеличи от 1,2 на 1,4 
от минималната часова работна заплата за съответната година. 
В редовния парламентарен контрол на въпроси на депутати ще отговарят премиерът Кирил Петков, вицепремиерите 
Асен Василев и Гроздан Караджов, и още 9-има министри. 
 
√ НАП предлага нова електронна услуга за възстановяване или прихващане на надвнесени суми 
Националната агенция по приходите (НАП) предоставя нова електронна услуга, като дава възможност на потребителите 
да подават онлайн искане за възстановяване или прихващане на надвнесени суми. 
Електронната услуга "Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми" е достъпна с 
персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП) в група "Плащане и 
изчисляване" в Е-портала на НАП, съобщават от приходната агенция. 
Чрез тази услуга потребителите вече могат и онлайн да попълнят необходимите данни във формуляра, да прилагат 
документи към него, след което да го подадат. С искането лицата могат да заявят желанието си да им се прихващат или 
възстановяват надвнесени или недължимо събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от 
органите по приходите глоби и имуществени санкции и други. 
Услугата предоставя възможност за избор на вида на надвнесените суми, които може да бъдат прихванати (възстановени 
- ДДС, корпоративен и други данъци по ЗКПО, данък върху доходите на физическите лица, осигурителни вноски за 
ДОО/НЗОК/ДЗПО, принудително събрани публични вземания, вкл. глоби, имуществени санкции и други). 
Потребителите ще имат възможност да преглеждат подадените от тях искания с избор на бутон „Подадени данни“ от 
реда на съответната услуга в персоналния си екран. Подаденото електронно искане се обработва в 30-дневен срок. 
За получаване на достъп до услугата от упълномощено лице следва да бъде подадено отново „Заявление за подаване на 
документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на 
упълномощено лице“ или „Известие за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните 
административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“. 
 
√ Австрийските инвеститори остават оптимисти за бизнес климата у нас  
Репортаж на Наталия Ганчовска в предаването ''Нещо повече'' 

https://portal.nra.bg/details/request-recovery
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Австрийските инвеститори остават оптимисти за бизнес климата у нас. Австрия е вторият по големина чуждестранен 
инвеститор в България с 4,6 млрд. лева. Австрийските компании обаче остават притеснени от регулаторната среда, 
престъпността и корупцията. 
Това показват данните от годишната анкета за икономическата среда и инвестиционния климат, която традиционно се 
провежда сред австрийските компании у нас. 
Освен анкетното проучване за състоянието на бизнес средата и инвестиционния климат у нас, от австрийското търговско 
представителство коментираха и актуални икономически теми - макроикономическото развитие и недостига на 
квалифицирана работна сила. Споделени бяха и добри практики в образованието и обучението, както и австрийският 
инвестиционен опит в България. 
Събитието откриха посланикът на Австрия у нас Андреа Вике и министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. 
Репортаж по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ 80% от работодателите планират да вдигат заплатите  
Паолина Комсалова разговаря с Мария Динева за резултатите от проучването 
В повечето бизнес сектори в страната се очакват повишения на възнагражденията. Целта на работодателите е по този 
начин да запазят текущите таланти в организациите си. Това показва регулярното проучване на ManpowerGroup България 
„Заплати и допълнителни придобивки – тенденции” (SATR H1/2022), което анализира какви промени планират 
работодателите от всички сектори и региони на страната по отношение на месечните възнаграждения и бонуси през 
следващите шест месеца.  
Тази година то е част и от по-мащабния пазарен анализ на ManpowerGroup SEE – същите проучвания ще бъдат 
публикувани за държавите Сърбия, Хърватска, Словения и Босна и Херцеговина до края на месец януари 2022 г. 
Какви са очакваните промени в нивата на възнагражденията? 
Над 80% от анкетираните представители на 196 компании от 19 бизнес сектора споделят, че планират да има 
увеличаване на възнагражденията през първата половина на 2022 г. 5% планират увеличението да е между 16-20%, а два 
процента прогнозират и ръст на заплатите над 20%. Близо 60% от работодателите отбелязват, че планираните промени 
ще засегнат всички служители в организациите. 
Една от основните причини за увеличаването на заплащането е стремежът на работодателите да запазят текущите 
таланти в организациите, тъй като една от основните причини за напускане е предлаганото по-високо възнаграждение на 
друго място. Това стана ясно в анализа на предходното ни пазарно проучване, което излезе през декември, за 
текучеството на персонала през изминалата година. Необходимостта за запълване на свободни позиции с нови 
служители също е сред основните причини за увеличаване на възнагражденията. 
В сектор „Производство“ над 90% от работодателите планират да увеличат заплатите на своите служители, 91% в сектор 
„Автомобилна индустрия“ и 81% в „Търговия“. 
Това са и трите сектора, които изпитват „глад“ за кадри и които са претърпели най-голямо доброволно текучество през 
2021 г. Почти всички работодатели в сектор „Банки, финанси и застраховане“, „Споделени услуги“ и „Консултантска 
дейност“ посочват, че ще има увеличение на възнагражденията.  
„Консултантска дейност“ е и секторът, в който се наблюдава и най-високият процент респонденти, посочили увеличение 
на заплатите с над 21%. В сектор „Информационни технологии“ не се очаква намаление на възнагражденията, но близо 
17% споделят, че не се планират никакви промени. 75% от работодателите в сектор „Здравеопазване“ планират 
увеличение на възнагражденията за техните служители. 
Ще има ли промени в допълнителните придобивки? 
По отношение на допълнителните придобивки тенденциите са по-различни между работодателите – близо 40% заявяват, 
че ще има увеличение в допълнителните придобивки, докато 58% споделят, че не планират съществени промени в това 
направление. В секторите „Консултантска дейност“ и „Банки, финанси и застраховане“ се наблюдава най-голямото 
увеличение на допълнителните придобивки – над 50%. 
В прикачения  звуков файл можете да чуете интервюто с Дарина Динева, експерт "Пазарни проучвания" в МanpowerGrop 
България. 
 
√ Кунчев: Пикът на "Омикрон" - в края на януари и началото на февруари  
Пикът на предизвиканата от варианта "Омикрон" епидемична вълна от Covid в България, ще е в края на януари и 
началото на февруари, прогнозира главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев: 
"Темпът, с който започна, е много висок. С това, че вече достигна много високи стойности в 5-6 области, предполагам, че 
в края на януари - началото на февруари ще достигнат пика и други области и би следвало да започне, в тези, които са 
първи засегнати, и нормализиране на данните" 
По-сериозен контрол на спазването на противоепидемичните мерки трябва да има в ски курортите, настоява доцент 
Кунчев. 
 
√ Р. Гълъбинов: Има действащ еврорегламент за ДДС намаление за определени стоки и услуги, включително и за 
енергията 
„Още от 2006 година Съветът на Европа и Европейската комисия са разписали регламент по който може да става 
намалението на ДДС  за определени стоки и услуги, включително и такива, които касаят енергията. Дори преди кризата, 
преди COVID имаше държави в ЕС с намалени такива ставки на ДДС – примерно на електроенергията, за храни, 
лекарства, бебешки продукти“, припомни за слушателите на Радио Благоевград финансистът Румен Гълъбинов. Той 

https://bnr.bg/post/101588651/avstriiskiat-biznes-dava-ocenka-za-ikonomicheskata-sreda-u-nas
https://bnr.bg/post/101588783/rastat-na-zaplatite-prez-2022-ra-moje-da-kompensira-inflaciata
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посочи за пример Испания, която след положителния отговор на ЕК от миналата седмица  прилага по-ниска ДДС ставка 
за електроенергията, като тя вече е имала по-ниска и сега я намалява допълнително.  
За мораториума върху цените на тока за битовите потребители 
„Мораториумът – добър или лош, той е факт. Ние сега трябва да се съобразим дали да го изчакаме да изтече до 
самия  му край в края на март или ако е възможно, пак обвързано с бюджета и пак обвързано с компенсационните 
мерки, включително и данъчни за енергията, да видим дали не можем и по-рано да го прекратим. Защото той е едно 
отлагателно решение, ние не решаваме проблема, а го отлагаме временно с няколко месеца“, коментира финансистът.  
За инфлацията  
„В първото тримесечие на тази година инфлацията ще остане все още сравнително висока. Вероятно цените ще се 
задържат високи до края на зимата, като надеждата все пак е към средата на тази година да имаме нормализация на 
цените и на международните пазари на енергия като цяло, от където да се  успокои този темп на инфлация  и в края на 
годината той да е по-нисък от този в края на миналата година. Много важна е медицинската картина, дано да няма 
следваща вълна на пандемията“, изрази надежда Румен Гълъбинов. 
За икономиката и управлението  
„Много важни да България са три неща: да започнем да получаваме пари по националния план за възстановяване и 
устойчивост; да тръгнат  оперативните програми от бюджета на ЕС, които са с по-дълъг хоризонт и третият момент е да 
видим какъв да ни е дълговия календар, какви заеми да вземем, които да балансират бюджета. Разбира се, без 
драстично да превишаваме ограниченията  за бюджетния дефицит“.    
Цялото интервю с Румен Гълъбинов чуйте в звуковия файл. 
 
√ Иван Хиновски: В КЕВР има липса на бюджет за надзор върху пазарните манипулации 
Интервю на Снежана Иванова с Иван Хиновски в предаването ''12+3'' 
"Броят на членовете на КЕВР няма да се отрази върху независимостта на регулатора. Все още не знаем новите имена в 
комисията и всички анализи предварително са догадки".  
Това каза пред БНР енергийният експерт Иван Хиновски, експерт на ИТН.  
И подчерта, че 90% от независимостта на КЕВР и технологиите на решенията се вземат в ценовите дирекции.  
"Всички анализи на приходи, разходи, пазарна динамика се взимат в тези дирекции, а на членовете на комисията се 
поднасят готови анализи. Възможността за влияние е много малка. Само който не познава технологията на работа на 
КЕВР може да каже, че от членовете на КЕВР зависят цените".  
Според него предложението на ВМРО за закриване на КЕВР е абсурд и "празни приказки".  
В предаването "12+3" Хиновски допълни, че какъвто и състав на комисията да бъде избран, винаги ще се отправят 
критики за зависимост на този орган.  
"КЕВР има основен дефицит в досегашната си дейност. Има липса на бюджет за надзор върху пазарните манипулации. 
Обществена тайна е, че на нашата борса се злоупотребява със сделки, че се манипулират цени. КЕВР трябва да прави 
анализи на подобни манипулации, цялата индустрия има интерес от това".  
Интервюто с Иван Хиновски можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Проф. Галунов: Правителството ще се еманципира не толкова от президента, а от слуха за тази връзка 
Заявката на Румен Радев за конституционна промяна е много сериозна 
Интервю на Людмила Железова с проф. Тодор Галунов в предаването ''Нещо повече'' 
"С течение на времето кабинетът "Петков" ще се еманципира не толкова от президента, колкото от слуха, че той е 
свързан с Румен Радев. ... На мен ми се струва, че в рамките на неговия мандат той ще има възможност да назначи и друг 
служебен кабинет. Трудно ми е да си представя как сегашното правителство ще изкара 4 години, може да бъда 
опроверган, разбира се. ... Има слухове за нов президентски проект, но ако го направи в началото на мандата, ще бъде 
подложен на много сериозна критика".  
Този коментар направи пред БНР политологът проф. Тодор Галунов, преподавател във Великотърновския университет.  
Според него животът на правителството на Кирил Петков не зависи само от съдебната реформа, определяща ще и темата 
"Северна Македония".  
"Заявката на Румен Радев за конституционна промяна е много сериозна, ако не я изпълни в рамките на мандата, сигурно 
ще бъде доста критикуван. ... Очертаните приоритети бяха казани твърде общо, защото, ако конкретизира промените, 
после ще трябва и да ги изпълни. Промяната на Конституцията, ако визира формата на държавно управление, това 
минава неминуемо през Велико народно събрание, т.е. една дълга процедура, която трябва да стане в условията на една 
много сериозна политическа и икономическа нестабилност, струва ми се, че точно в момента България няма да мине към 
такъв вариант", коментира още политологът и уточни: 
"В обръщението пред Народното събрание Румен Радев по-скоро очерта проблемите пред страната, защото ще 
сбъркаме, ако приемем това за програма за работа на президента, тъй като голяма част от приоритетите не са в неговите 
правомощия". 
Според него президентът Радев не е бил много прецизен в изявлението си, че е готов да носи споделена отговорност с 
правителството, защото България е парламентарна република, в която отговорността се носи от кабинета и парламента: 
"Така той насочва донякъде към бъдеща конституционна промяна в посока на разширяване на правомощията на 
президента. А Радев именно от това се пазеше - да заяви ясно, че става въпрос по-скоро за разширяване на 
правомощията на държавния глава". 

https://bnr.bg/post/101588761
https://bnr.bg/post/101588897/ivan-hinovski


7 

 

Интервюто на Людмила Железова с проф. Тодор Галунов в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия 
файл. 
 
√ Къде намира приложение алгоритъмът на д-р Венелин Тодоров от БАН  
Разговор с д-р Венелин Тодоров 
Учени от Института по математика и информатика (ИМИ) към Българската академия на науките (БАН) поставиха нов 
световен рекорд за разработен алгоритъм, който може да доведе до сериозен технологичен пробив в използването на 
квантови компютри. 
Резултатите, получени като част от проекта, се очаква да имат сериозна роля при тестването и подобряването на 
математически модели и по-надеждна интерпретация на числените данни при прогнозиране на въздействието на 
вредните емисии върху човешкото здраве и загубите в селското стопанство в световен мащаб. 
„Методът за пръв път беше приложен в екологична система с голяма размерност. Най-общо казано, така ще може да се 
измерва още по-точно концентрацията на десетки замърсители на въздуха“, обясни пред Радио София главният 
изпълнител Венелин Тодоров – доктор по математика от ИМИ и ИИКТ към БАН, носител на голямата награда „Джон 
Атанасов“ 2021 г. 
В текущите условия на пандемия, те биха били приложими дори в борбата с Covid-19. Например може да се проследява 
скоростта на разпространение на коронавируса. 
Чуйте подробности от разговора на Елена Пъневска с учения. 
 
√ Премиерът Ковачевски не очаква вдигане на българското вето до юни 
Премиерът на Северна Македония Димитър Ковачевски заяви, че не се обвързва с дати за начало на преговори за 
членство в Европейския съюз и поясни, че подходът в диалога с България е „да се стигне до решение бързо, но без да се 
бърза“. 
И все пак Димитър Ковачевски очерта времеви срок - до юни няма да има вдигане на ветото на България. 
„Надявам се, че и в юни, и в юли ще имаме много по-добри отношения с Република България и ще бъдем на една стъпка 
от решаване на отворените въпроси, които ги имаме с Република България“. 
На въпрос за това как ще решават следващите въпроси от пакета 5+1, поставен от България, който след отпадането на 
точката да нотата до ООН станаха 4+1, Ковачевски застъпи тезата на президента Пендаровски - този пакет се превръща в 
нова методология - тази на работните групи, които ще трябва да решават решимите проблеми, а по-трудните могат да 
останат за напред във времето, когато доверието е във фаза, в която могат да бъдат решени. 
В работните групи, които ще бъдат определени на съвместното заседание на двете правителства през следващата 
седмица в София, ще бъдат включени институции, представители на бизнес общността, университети, младежки 
организации, представители на неправителствения сектор и експерти в областта в съответната област, заяви Ковачевски. 
Той отново повтори червените линии в разговорите с България. 
„Никой не бива и не трябва да се страхува, че някой ще направи нещо, с което да навреди на националните интереси. 
Досега няколко пъти повторих, че езикът на държавата и идентичността на народа, т.е. атрибутите на държавата, са 
нещо, за което не се разговаря.“ 
За българите в Северна Македония Димитър Ковачевски заяви, че е важно да се спазват правата на по-малките етнически 
групи, но по тази тема няма конкретен разговор с българските власти. 
 
√ Испанското правителство обмисля да изпрати изтребители в България 
Испанското правителство обмисля да изпрати изтребители в България на фона на увеличаващото се напрежение между 
Запада и Русия. 
За това съобщи агенция Ройтерс, като цитира изявление на министърката на отбраната на Испания Маргарита Роблес. 
Тя информира, че Мадрид вече е изпратил миночистач към Черно море, а до 3-4 дни ще го последва и испанска фрегата. 
Испания се присъединява към укрепването на силите на НАТО на източния фланг след координационна среща между 
външния министър Хосе Мануел Албарес и държавния секретар Антъни Блинкън във Вашингтон във вторник, посочва 
Ройтерс. 
Датското правителство изпраща една фрегата в Черно море тази седмица. 
А френският президент Еманюел Макрон изрази вчера готовност да разположи военен контингент в Румъния, което 
беше приветствано от румънския президент Клаус Йоханис. 
 
√ Германия желае да привлича по 400 000 квалифицирани работници от чужбина всяка година 
Новото коалиционно правителство на Германия има желание да привлече по 400 000 квалифицирани работници от 
чужбина всяка година, за да се справи както с демографския дисбаланс, така и с недостига на работна ръка в ключови 
сектори, които рискуват да подкопаят икономическото възстановяване от коронавирусната пандемия. 
"Недостигът на квалифицирани работници вече е станал толкова сериозен, че драстично забавя икономиката ни“, каза 
Кристиан Дюер, парламентарен лидер на съуправляващата партия Свободни демократи, пред бизнес списание 
WirtschaftsWoche, съобщава Ройтерс. 
"Можем да поставим под контрол проблема със застаряващата работна сила само с модерна имиграционна политика. 
Трябва да достигнем границата от 400 000 квалифицирани работници от чужбина възможно най-бързо", добави Дюер. 
Социалдемократите на канцлера Олаф Шолц, либералите от Свободните демократи на Дюер и природозащитниците от 
партията Зелените се договориха в коалиционното си споразумение за мерки като точкова система за специалисти от 

https://bnr.bg/post/101589103/prof-todor-galunov-zaavkata-na-prezidenta-za-konstitucionna-promana-e-mnogo-seriozna
https://bnr.bg/post/101589103/prof-todor-galunov-zaavkata-na-prezidenta-za-konstitucionna-promana-e-mnogo-seriozna
https://bnr.bg/post/101589197/kade-namira-prilojenie-algoritamat-na-d-r-venelin-todorov-ot-ban
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страни извън Европейския съюз и вдигане на националната минимална заплата до 12 евро на час, за да направят 
работата в Германия по-привлекателна. 
Германският икономически институт изчислява, че работната сила ще се свие с повече от 300 000 души тази година, тъй 
като има повече по-възрастни работници, които предстои да се пенсионират, отколкото по-млади, които да се влеят в 
трудовия пазар. 
Очаква се тази разлика да се увеличи до повече от 650 000 през 2029 г., оставяйки сумарен недостиг на хора в 
трудоспособна възраст през 2030 г. от приблизително 5 милиона. Броят на заетите германци нарасна до близо 45 
милиона през миналата година въпреки пандемията от Covid-19. 
След десетилетия на ниска раждаемост и неравномерна миграция, намаляващата работна сила също така представлява 
демографска бомба със закъснител за държавната пенсионна система на Германия, в която по-малко служители са 
обременени със задачата да финансират пенсиите на нарастваща маса пенсионери, които се радват на по-голяма 
продължителност на живот. 
 
√ Рекорден ръст на производствените цени в Германия през декември с 24,2% 
Производствената инфлация в Германия се ускори през декември 2021 г. до рекордните 24,2%, показват данни на 
немската статистика Destatis, които предполагат, че потребителските цени също ще продължават да нараства през 
следващите месеци. 
Индексът на цените на производител (PPI) нарасна през декември с 24,2% годишно след повишение със 19,2% през 
ноември. Това е най-солното нарастване на производствените цени от далечната 1949 г., от когато има данни за това 
проучване. 
Спрямо месец по-рано индексът PPI в Германия скочи през декември с цели 5% спрямо ноември, когато се повиши с 0,8 
на сто. 
 

Графика на индекса на производствените цени на Германия (на годишна база) 

 
 
Силно растящите енергийни разходи с цели 69% продължават да имат най-голям принос за рекордното покачване на 
цените на производител, като цените на природния газ скочих със 121,9% спрямо декември 2020 г., а на електроенергия - 
със 74,3 на сто. 
Изключвайки енергията, производствената инфлация нарасна през декември с 10,3% спрямо година по-рано, като цените 
на междинните стоки скочиха с 19,3% благодарение на ръст с 36,1% на цените на металите, докато производствените 
цени нетрайни потребителски стоки се повишиха с едва 4,7 на сто. 
Цените на производител в Германия са се увеличили средно с 10,5% през изминалата 2021 г., като цените на енергията са 
скочили с 24,8% главно поради ръст при природния газ с 41,7%, на цените на петрола с 27,6% и на електроенергията - с 
25,1 на сто. 
Продължаващият силен ръст на производствени цени вероятно ще продължи да оказва възходящ натиск и върху 
потребителските цени. 
В сряда Destatis отчете, че потребителска инфлация в Германия се ускори през 2021 г. до 3,1% спрямо едва 0,5% през 
2020 г., достигайки най-високо ниво от 1993 г. насам, като само в рамките на месец декември инфлацията скочи с 5,3% 
годишно. 
 
√ Очакванията на САЩ и Русия преди срещата Блинкън-Лавров в Женева 
Американският държавен секретар Антъни Блинкън ще разговаря днес в Женева с руския външен министър Сергей 
Лавров.Очаква се Блинкън да настоява Москва да предприеме незабавни стъпки за деескалация на напрежението по 
границата с Украйна. 
В навечерието на срещата Вашингтон предупреди отново, че е готов да отвърне на каквото и да е навлизане на руски 
части в Украйна. В същото време САЩ подчертават, че случващото се между Русия и Украйна е въпрос от глобално 
значение.   



9 

 

Американският президент Джо Байдън заяви, че президентът на Руската федерация Владимир Путин е наясно, че 
„всякакво влизане на руски части през украинската граница е инвазия.“  Байдън поясни, че подобно действие ще се бъде 
посрещнато със „сериозен и координиран икономически ответен удар“. 
Вашингтон очаква Русия да не нахлуе в Украйна 
Преди срещата между Блинкън и Лавров Америка очаква Русия да предприеме някакви действия в Украйна и 
предупреждава, че реакция ще е има, защото случващото може да има последствия за целия свят. От Вашингтон 
предупреждават и за ръководена от руски служби дезинформационна кампания, която цели дестабилизиране на 
Украйна. 
В Берлин в четвъртък Блинкън казва, че допълнителното навлизане на Русия в Украйна ще е противно на приети 
принципи и сигнал до държави по целия свят, че тези принципи са излишни. Той посочи, че след две войни и Студената 
война са се наложили максими, които „не дават  право на една страната да променя границите на друга посредством 
сила.“ 
Блинкън също подчерта опитите на САЩ и европейските партньори да разрешат предизвикателството по дипломатичен 
начин и, че „тази криза не е основно за оръжия и военни бази,“ а за „суверенност и самоопределяне на Украйна и всички 
държави“. 
В речта си Блинкън още заяви, че Русия като всяка една държава има право да се отбранява и че САЩ и Европа са готови 
да дискутират притесненията на Русия и да отговорят реципрочно. 
Очаква се това да бъдат някои от основните тези, които американската страна да изложи на срещата в Женева днес. 
Вашингтон отказва да изпълни исканията на Москва за гаранции за неприемане на Украйна в НАТО с довода, че 
членството в алианса е въпрос на личен избор както и че НАТО не е проблемът:  
„НАТО не нахлу в Грузия; НАТО не нахлу в Украйна. Русия направи това. НАТО е отбранителен алианс без каквито да е 
агресивни намерения спрямо Русия,“ каза Блинкън.   
Междувременно Съединените Щати наложиха санкции на четирима души, обвинени в разпространяване на 
дезинформация с цел дестабилизация на Украйна, както и за подкопаване принципите на демокрацията. Вашингтон 
смята обвинените са следвали заповеди на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ). Двама от тях са членове на 
украинския парламент.   
В навечерието на срещата от Държавния департамент разпространиха два списъка с руска дезинформация. В единият 
под заглавие „Факт срещу измислица: Руската дезинформация в Украйна“ са развенчани седем твърдения, които според 
Държавния департамент се прокарват от „руски военни и разузнавателни органи“ с цел да се убедят западни държави, 
че поведението на Украйна „може да провокира глобален конфликт и да убеди руските граждани, че има нужда от руски 
военни действия в Украйна“. Един от примерите припомня твърденията, че НАТО е замисляла заговор срещу Русия от 
края на Студената война, като е обградила Русия с военни сили. 
Държавният департамент припомня, че НАТО е отбранителен алианс и не търси конфронтация, както и не представлява 
заплаха за Русия. В документа се припомня и изказване на руския президент Владимир Путин от 2002-ра, в което той 
заявява, че всяка страната има право да избира как да се отбранява. В документа също се казва, че НАТО не обгражда 
руската граница:  
„Сухопътната граница на Русия малко над 20 хиляди километра. От това, под 1/16 (1,215 километра) е с членове на 
НАТО.“   
Москва очаква писмен отговор на исканите гаранции 
Москва очаква да получи писмен отговор на предложенията си за гаранции за сигурност, които бяха оформени като два 
проектодоговора - едностранен между Русия и Съединените щати и многостранен между Русия и НАТО. Документите 
бяха предадени на Вашингтон и Брюксел още в средата на декември миналата година. 
Засега руската страна е категорична, че не няма да отстъпи от трите си ключови искания: отказ от по-нататъшно 
разширяване на НАТО на изток, най-вече за сметка на Украйна и Грузия, изтегляне на военната инфраструктура на 
Алианса до границите от 1997 г. и отказ от разполагане на настъпателни оръжейни системи в непосредствена близост до 
руските граници. 
Русия предупреждава, че ако исканията ѝ бъдат отхвърлени, ще предприеме военно-технически мерки, но не уточнява в 
какво ще се изразяват те. 
По време на дискусия в Москва в сряда руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков подчерта, че 
Русия не планира нападение срещу Украйна, но и не възнамерява да изтегля войските си, струпани на общата граница. 
 
√ Ердоган потвърди желанието си да посредничи между Русия и Украйна 
Президентът на Турция Реджеп Ердоган потвърди желанието си да посредничи за помирение между Русия и Украйна. На 
пресконференция в Анкара Ердоган заяви, че трябва да бъде предотвратено негативно развитие на ситуацията и мирът 
да надделее. 
"Не ни харесва ситуацията между Русия и Украйна, това, че е надвиснала война в региона. Надяваме се да съберем 
заедно господин Путин и господин Зеленски възможно най-скоро за среща очи в очи. Смятаме за много важни и 
предстоящата визита на Путин в Турция и моето посещение в Украйна в началото на идния месец". 
Ердоган възнамерява да направи опит да срещне Путин и Зеленски в Турция. Такова предложение той отправи и през 
ноември миналата година, но Русия го отхвърли. 
 В Москва са недоволни, че Анкара снабдява Киев с бойни дронове, които твърди, че се използват срещу сепаратистките 
сили в Донбас. 
Турският президент не уточни кога очаква Путин да посети страната му. 
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√ Молдова обяви извънредно енергийно положение 
Властите в Молдова обявиха извънредно положение в енергийния сектор за период от 60 дни заради невъзможност да 
се погасяват навреме и изцяло задълженията на държавата към "Газпром" за доставка на природен газ. 
Вчера "Газпром" отхвърли молбата на Кишинев за разсрочване на плащането за синьо гориво за януари. 
Молдова предложи да плати 38 милиона долара от общата сума за месеца, която възлиза на 63 милиона долара. 
Извънредното положение дава на молдовското правителство повече правомощия за справяне с кризата, като 
пренасочване на газовите доставки от индустрията към домакинствата и внасяне на поправки в държавния бюджет, за да 
се осигурят допълнителни финансови средства. 
Според разпределителното предприятие "Молдовагаз" вече е изплатена цялата сума за януари на "Газпром". 
 
√ Средна цена на тока в Европа за днес от 190 евро за MWh, a в България – 216 евро 
Средната цена на тока за петък на европейските енергийни борси се повишава слабо до 190 евро за мегаватчас от 184 
евро за четвъртък, докато цената на електроенергията в България скочи по-силно с 12,4% до 216.43 евро за MWh и е една 
от най-високите на стария континент. Това показват данни от различните европейски платформи за енергийна търговия. 
Повишаването на европейските енергийни цени за петък се дължи в най-голяма степен на отскок на цената на тока за 
днес в Германия (с над 35% до 159.77 евро за MWh от 117.70 евро) заради очаквания за известно забавяне при 
производството на ток от вятърна енергия в страната. Въпреки това очаквано забавяне, производството на ток от ВЕИ-та в 
Германия остава относително стабилно и по-голямо от обичайното за това време на годината. 
Очакваното застудяване на стария континент през следващите дни също допринася за поскъпването на тока, заради по-
голямо търсене на отоплителна енергия. 
В същото време цената на природния газ се понижава, като фючърсите на нидерландския газов хъб TTF поевтиняха за 
кратко по-рано в четвъртък към 69,50 евро за мегаватчас, след което обаче отскочиха към 73,50 евро, но остават все още 
с около 2% под нивата на затваряне на пазара в сряда. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в петък (21-ви януари) най-високи цени на електричеството са отчетени в Гърция 
(227,24 евро за MWh), следвана от Швейцария (218,61 евро), Франция (216,69 евро), България и Румъния (по 216,43 евро 
за мегаватчас). 
Най-ниска за днес е отново цената на тока в Полша (108,37 евро за MWh), следвана от тази в Германия (159,99 евро), 
Чехия и Словакия (по 160,06 евро) и Нидерландия (168,28 евро). 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" за петък (21 януари) се 
повиши с 12,41% до 216,43 за мегаватчас, или 423,30 лева, спрямо 192,53 (или 376,55 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). 
На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока в четвъртък (20 януари) се понижава 
до 382,06 лева за мегаватчас, като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в ценовия диапазон между 307 и 
434 лева за мегаватчас. 
 

 
 
√ Глобалният енергиен преход може да причини краткосрочна икономическа болка 
Преходът към чиста енергия, необходим за предотвратяване на бързото повишаване на температурите, може да намали 
световния БВП с 2% до 2050 г., но вероятно икономическия растеж ще бъде възстановен преди края на века, се казва в 
доклад на консултантската компания за природни ресурси Wood Mackenzie (WoodMac), цитиран от агенция Ройтерс. 
Инвестициите в технологии като слънчеви и вятърни ферми, както и в модерни батерии ще генерират работни места, но в 
същото време зеленият преход вероятно ще доведе до загуба на работни места и на данъчни приходи при 
производството на изкопаеми горива, се казва в доклада, озаглавен "Без болка няма печалба: Икономическите 
последици от ускоряване на енергийния преход". 
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"Това в никакъв случай не е начин да се каже, че не трябва да преследваме прехода или да го забавяме“, каза Питър 
Мартин, главен икономист на WoodMac. "Тази болка в краткосрочен план ще се изплати в дългосрочен план." 
Ползите от ограничаването на повишаването на температурите до 1,5 градуса по Целзий, както се призовава от ООН, 
биха могли да увеличат световния БВП като цяло с 1,6% през 2050 г., се казва още в доклада. Но действията, необходими 
за стимулиране на прехода, за да се предпазят температурите от надвишаване на това ниво, могат да намалят БВП през 
2050 г. с 3,6%, което ще доведе до негативен икономически удар от 2 на сто. 
Според WoodMac въздействията няма да се усещат равномерно. Китай ще почувства около 27% от общия икономически 
удар от 75-те трилиона долара в световния БВП до 2050 г., докато САЩ ще бъдат засегнати около 12%, Европа - 11%, а 
Индия около 7%. 
Икономики като Ирак, които нямат финансови резерви за инвестиране в сектори, които не са свързани с изкопаемите 
горива, могат да претърпят най-големи загуби в икономическата продукция, се казва още в доклада. 
Богатите икономики със силни капиталови пазари, които вече имат големи инвестиции в технологии за енергиен преход 
или склонност да инвестират в нови технологии, ще бъдат по-добре позиционирани. Франция и Швейцария, например, 
вероятно ще се радват на скромен тласък в икономическия растеж. 
Икономическите ползи от енергийния преход трябва да започнат да се показват след 2035 г., а загубената икономическа 
продукция в крайна сметка ще бъде възстановена преди края на века, посочва в заключение WoodMac в своя доклад. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Лагард: ЕЦБ има всички причини да не действа агресивно като Федералния резерв 
Членовете на Управителния съвет на ЕЦБ са предупредили, че по-висока и по-продължителна инфлация „не може да 
бъде изключена“ 
Европейската централна банка има „всички причини“ да не реагира толкова агресивно, колкото Федералният резерв на 
растящите потребителски цени, според президента Кристин Лагард. 
„Всички сме в много различни ситуации“, каза Лагард пред радиостанция France Inter в четвъртък в интервю. Инфлацията 
е „очевидно по-слаба“ в еврозоната, докато икономическото възстановяване на региона също не е толкова напреднало, 
колкото в САЩ, каза тя. 
„Имаме всички причини да не реагираме толкова бързо и внезапно, колкото можем да си представим, че Фед може да 
направи“, каза Лагард. „Но ние започнахме да отговаряме и, разбира се, сме готови да отговорим с парична 
политика, ако цифрите, данните, и фактите го изискват." 
ЕЦБ беше подложена на натиск да действа, след като инфлацията във валутния блок достигна рекордните 5% миналия 
месец. Но докато официалните лица се съгласиха да премахнат пандемичните стимули, те казват, че увеличението на 
лихвите е много малко вероятно тази година, тъй като сегашният пристъп на инфлация се дължи на шокове в 
предлагането и скок в разходите за енергия и трябва постепенно да отслабне. 
При настоящите условия и прогнозите за инфлацията „не се очаква увеличение на лихвените проценти през 2022 г.“, каза 
членът на Управителния съвет на ЕЦБ Пабло Ернандес де Кош пред испанската телевизия TVE в отделно интервю в 
четвъртък. 
 

 
 
Но някои имат съмнения относно прогнозите. 
Членовете на Управителния съвет на ЕЦБ са предупредили през декември, че по-висока и по-продължителна инфлация 
„не може да бъде изключена“, според отчет от срещата, публикуван в четвъртък. Някои служители също твърдят, че не 
трябва да създават впечатлението, че се ангажират да купуват облигации след тази година. 
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Междувременно Фед ускори собственото си излизане от стимулите и даде сигнал, че ще започне да повишава лихвите 
веднага след март, след като ръстът на потребителските цени достигна 7% през декември. Това е най-много за почти 
четири десетилетия и подклажда страховете от увеличаване на разходите за живот. 
Финансовите пазари тестват решимостта на ЕЦБ да изчака скока на цените, залагайки на повишаване на лихвите още 
през септември. Референтната доходност на германския дълг също се покачи над нулата за първи път от преди 
пандемията в сряда. 
Лагард не изглеждаше загрижена, когато беше попитана за това развитие. 
Повишаването на доходността означава, че „основите на икономиката се възстановяват“, каза тя. „Това означава, че има 
увереност в растежа и при такива условия процентите ще се увеличават постепенно.“  
 
√ ЕС официално поиска Полша да плати 70 млн. евро глоби за намеса в съдебната власт 
Брюксел вече блокира достъпа на Полша до милиарди евро стимули от ЕС, предназначени за икономическото 
възстановяване 
Европейската комисия изпрати на Полша предизвестие да плати около 70 милиона евро глоби за това, че не е отменила 
незаконния дисциплинарен режим за съдиите, каза говорител на комисията, което е ескалация в спора между Варшава и 
Европейския съюз. 
Случаят е един от многото спорове между ЕС и управляващата в Полша партия "Право и справедливост" (PiS), която 
дойде на власт през 2015 г. и оттогава е изправена пред обвинения в подкопаване на демократичните свободи. 
Миналия октомври висшият съд на ЕС глоби Варшава за това, че не е спряла незабавно работата на Дисциплинарната 
камара на Върховния полски съд в очакване на окончателна присъда по схемата. 
Полша тогава заяви, че няма да плати глобата и разкритикува действията на комисията. 
Говорителят на полското правителство Пьотр Мюлер каза пред държавната информационна агенция PAP в четвъртък, че 
Европейската комисия се намесва във въпроси, които трябва да бъдат запазени за държавите-членки и че няма правно 
основание за това. 
„Полша ще предприеме правни стъпки, за да предотврати нарушенията на договорите на ЕС“, каза той. 
Комисията казва, че дисциплинарната система за съдиите позволява политическа намеса в съдилищата и следователно 
нарушава законите в 27-членния ЕС, както и в Полша, които установяват независимостта на съдебната власт. 
Говорителят на Европейската комисия Кристиан Уиганд каза, че "поканата за плащане" вече е изпратена до Варшава за 
това, че не е премахнала дисциплинарния режим, както бе разпоредено от Съда на Европейския съюз. 
По-рано източници са заявили пред "Ройтерс", че глобите възлизат на около 70 милиона евро и че комисията ще даде на 
Варшава около 45 дни да плати. 
Споровете на Полша с ЕС вече излизат скъпо на страната. Брюксел блокира достъпа на Полша до милиарди евро стимули 
от ЕС, предназначени да подпомогнат икономическото възстановяване от пандемията от COVID-19. 
Други средства от споделения бюджет на ЕС от 1,1 трилиона евро до 2027 г. също са застрашени, тъй като блокът става 
все по-твърд в отказването на пари на държави, които биха могли да насочат сумите в подкрепа на политики, които 
подкопават либералните демократични принципи. 
Варшава казва, че съдебната реформа е била необходима, за да направи съдилищата по-ефективни и да ги отърве от 
комунистическото влияние. Националистическата партия PiS също казва, че няма да се подчини на това, което нарича 
изнудване на ЕС. 
PiS ограничава правата на жените, мигрантите и гейовете, както и оказва натиск върху обществени и частни медии, в 
други примери за нейните социално консервативни политики, които според нея са необходими за защита на 
суверенитета на Полша.  
Миналата седмица Полша поиска Европейската комисия да отложи събирането на глобите, наложени й за нарушения на 
независимостта на съдебната власт, заявявайки, че работи по отстраняване на проблема. 
Правителството е изпратило в Брюксел писмо на 10 януари, с което моли да не се пристъпва към принудително събиране 
на глобите, наложени от Съда на ЕС. 
Ако парите не бъдат преведени в бюджета на ЕС, събирането може да стане и принудително, чрез приспадането на 
глобите от дължимите към Полша суми по еврофондовете.  
Дисциплинарната камара към Върховния съд започна работа през 2017 г. като част от радикални промени в съдебната 
система. Съдът на ЕС намери несъответствие с европейското право във връзка с независимостта на съдебната власт, 
чиито членове бяха назначени от управляващата партия. Дейността на камарата доведе до отстраняването на съдии, 
включително известни критици на правителството, и до назначаването и повишението на лоялни на управляващата 
партия магистрати. 
Освен за независимостта на съдебната власт Полша има да плаща глоба и за отказа да затвори въглищната мина "Туров", 
която замърсява гранични райони в Чехия и Германия. Санкцията по това дело е 500 хил. евро дневно. Присъдата беше 
произнесена през септември и се дължи от тогава. Еврокомисията съобщи, че е изпратила последно предупреждение до 
правителството във Варшава миналата седмица да плати част от глобата до 15 дни. 
Тъй като мината не беше закрита, Европейската комисия изпрати на 10 ноември до Варшава първа покана за плащане, в 
която се настоява до 45 дни да бъдат платени дневните глоби за периода от 20 септември до 19 октомври, или около 15 
милиона евро. 
 
√ Австрия въвежда задължителна ваксинация срещу COVID-19 
Процентът на ваксиниране в Австрия е сред най-ниските в Западна Европа 
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Долната камара на австрийския парламент прие в четвъртък законопроект, който прави ваксинациите срещу COVID-19 
задължителни за възрастни от 1 февруари, с което Австрия се доближава до въвеждането на първия такъв широк мандат 
за ваксина срещу коронавирусa в Европейския съюз. 
Изправено пред упорито голям брой откази от ваксини и нарастване на инфекциите, правителството заяви през ноември, 
че планира мандата. Оттогава тo повиши възрастта, от която ще се прилага мандатът, на 18 години от 14. 
Сега законопроектът трябва да премине през горната камара и да бъде подписан от президента Александър Ван дер 
Белен - стъпки, които ще бъдат до голяма степен формалности. 
Приблизително 72% от населението на Австрия е напълно ваксинирано срещу COVID-19, един от най-ниските нива в 
Западна Европа. След като четвъртото национално блокиране приключи миналия месец, изключително заразният 
вариант Омикрон изтласка инфекциите до рекордни нива, но правителството иска да избегне друго блокиране. 
„Да направим ваксинацията срещу COVID-19 задължителна е авариен изход... от постоянните ограничения на нашите 
лични и основни права като тези, които трябваше да понесем през последните две години“, каза лидерът на 
опозиционните социалдемократи Памела Ренди-Вагнер, която е лекар. 
Много депутати от нейната партия и либералните Neos подкрепиха законопроекта, присъединявайки се към 
правителствената коалиция от консерватори и зелени, което означава, че той лесно преодоля основното препятствие в 
долната камара със 137 гласа "за" срещу 33 "против". 
Законопроектът налага глоби до 600 евро на неваксинираните, след като проверките започнат на 15 март. 
Италия направи ваксинациите срещу COVID-19 задължителни за тези на 50 и повече години, докато Гърция направи 
същото за над 60-те, а различни европейски държави го направиха за някои професии като медицински персонал. 
"Този мандат за ваксина лишава хората от правата им. С един ход милиони австрийци ще бъдат "понижени", каза 
Херберт Кикъл, лидер на крайнодясната и антиваксърска Партия на свободата. 
Той добави, че мандатът ще направи неваксинираните „граждани от втора класа“ и неговата партия ще го оспори в съда.  
 
√ Русия най-вероятно ще забрани добива и търговията с криптовалута 
Твърдата линия на централната банка срещу крипто се съчетава с позицията на мощните руски служби за 
сигурност 
Централната банка на Русия, третата по големина нация за копаене на криптовалути в света, предложи пълна забрана за 
използването и създаването на всички криптовалути в страната, предава Bloomberg. 
Криптовалутите носят отличителните белези на пирамидална схема и подкопават суверенитета на паричната политика, 
представлявайки заплаха за руската финансова система, се казва в доклад на централната банка, публикуван в четвъртък. 
„Потенциалните рискове за финансова стабилност, свързани с криптовалутите, са много по-високи за развиващите 
се пазари, включително Русия“, се казва в доклада. „Това се дължи на традиционно по-високата склонност към 
спестяване в чуждестранна валута и недостатъчното ниво на финансова грамотност." 
Добивът вреди на зелената програма на страната, застрашава енергийните доставки на Русия и засилва негативните 
ефекти от разпространението на криптовалути, създавайки стимули за заобикаляне на опитите за регулация, според 
Банката на Русия. 
Твърдата линия на централната банка срещу крипто се съчетава с позицията на мощните руски служби за сигурност, 
които също подкрепят пълна забрана за употребата им на вътрешния пазар, за да се предотврати използването им за 
финансиране на опозицията в страната, според двама източници на Bloomberg. 
Федералната служба за сигурност (ФСБ) лобираше пред губернатора Елвира Набиулина за пълна забрана, тъй като 
трудните за проследяване плащания в криптовалути все по-често се използват от руснаците за дарения на нежелани 
организации, включително медии, които са обозначени като „чуждестранни агенти“, според източниците. 
Според тях финансирането на опозицията и медиите представлява незначителна част от над 7 трилиона рубли (92 
милиарда долара) активи, държани в около 17 милиона криптопортфейла в Русия. Все пак службите за сигурност се 
притесняват, че проблемът е нарастващ, казаха те. 
Банката на Русия отдавна е скептична към крипто и намекна за необходимостта от по-нататъшно регулиране. През 
декември Набиулина каза, че руската инфраструктура не трябва да се използва за търговия с крипто. 
Говорител на ФСБ не е отговори на искания за коментар.  
„Що се отнася до ФСБ, Банката на Русия от дълго време казва, че считаме рисковете от криптовалутите за 
високи“, каза ръководителят на отдела за финансова стабилност на централната банка Елизавета Данилова в 
четвъртък на онлайн брифинг. „Това е нашата позиция. Но в същото време сме доволни, ако други органи 
я споделят." 
Русия е дом на процъфтяваща индустрия за добив на криптовалута, която се превърна във все по-важен център, след 
като Китай обяви свързаните с криптовалута транзакции за незаконна финансова дейност и обеща да изкорени добива на 
цифрови активи. 
Русия стана третият по големина крипто миньор в света миналата година, според данните на Университета в Кеймбридж. 
Най-големите криптомини се намират в северната част на страната и в Сибир, където температурите са ниски и има 
достъп до евтина енергия. BitRiver, Minespot и BitCluster са сред най-големите компании в бранша. 
Русия вече забранява използването на криптовалути за извършване на плащания, но законодателите признаха 
съществуването на цифрови валути в закон от 2020 г., тъй като популярността им нараства. За разлика от Китай, 
забраната няма да се прилага за активи, държани в чужбина от руснаци, а тези с офшорни банкови сметки ще могат да 
търгуват с криптовалути. 
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Докато дебатът за криптовалутата се засилва в Русия, председателят на долната камара на парламента Вячеслав Володин 
каза тази седмица, че създаването на регулаторна рамка ще бъде приоритет на пролетната сесия на Държавната дума. 
Всяка забрана първо трябва да бъде приета в закон, преди да влезе в сила. 
Натискът за забрана на крипто идва на фона на мащабна репресия срещу антикремълската опозиция и независими 
медии след ареста на Алексей Навални преди година. Русия също така наложи големи глоби на чуждестранни 
технологични компании за това, че не са премахнали съдържание, докато президентът Владимир Путин се изправя 
срещу Запада в криза на европейската сигурност, която може да ескалира в открит конфликт. 
Мрежата от офиси на Навални, която беше забранена от руските власти като „екстремистка“ миналата година, 
продължава да приема дарения в биткойн. Портфейл, посочен на уебсайта му, е получил криптовалута на стойност 4 
милиона долара през последните пет години, според Blockchair, блокчейн търсачка. 
Леонид Волков, началникът на кабинета на Навални, не отговори на искане за коментар. 
Новинарският сайт "Медуза" приема и дарения в криптовалути. „Медуза“ беше обявена за чуждестранен агент през 
април, което я принуди да публикува масивен отказ от отговорност във всички публикации и да спазва строги правила за 
финансово разкриване. 
Тя е получила две големи крипто-дарения и множество незначителни такива, според издателя на "Медуза" Галина 
Тимченко. 
„Не разкриваме нашите цифри, но мога да кажа, че представляват около 3% от общите ни дарения“, каза Тимченко. "С 
други думи, наистина не е много."  
Междувременно Банката на Русия планира да издаде своя собствена цифрова рубла, присъединявайки се към 
световната тенденция за разработване на цифрови валути за модернизиране на финансовите системи, ускоряване на 
плащанията и противодействие на потенциална заплаха от други криптовалути. 
 
√ Турция ще налее $3,8 млрд. за увеличаване на капитала на банките 
Гарантира се отпускането на кредити за бизнеса, след като срива на лирата подкопа буферите на банките 
Турция планира да влее 51,5 млрд. лири (3,8 млрд. долара) в държавните банки, за да гарантира, че те ще продължат да 
отпускат кредити на бизнеса, след като рекордният спад на лирата подкопа буферите им, пише Bloomberg. 
Държавният инвестиционен фонд на Турция ще увеличи основния капитал на TC Ziraat Bankasi AS, Turkiye Halk Bankasi AS 
и Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, както и на техните ислямски банкови филиали, заяви високопоставен служител, който е 
пряко запознат с въпроса, като помоли да не бъде назоваван, тъй като решението все още не е обявено. 
 

Лирата беше най-зле представилата се валута на развиващите се пазари през 2021 г. 
 

 
 
Съгласно настоящия план Ziraat ще получи 22,5 млрд. лири, докато Halkbank и Vakifbank ще получат по 13,5 млрд. лири, 
каза служителят. Ислямските банкови звена ще получат общо 2 млрд. лири, каза той. 
След новината акциите на Halkbank скочиха с 3,9%, а тези на Vakifbank се повишиха с 3,3% в търговията на Borsa Istanbul. 
Банковият индекс се повиши с 0,8%. 
Спадът на лирата и усилията на държавните банки да поддържат ниска цена на кредитите след пандемията от Covid-19 
доведоха до намаляване на паричните им буфери, което наложи правителството да инжектира капитал за трети път в 
рамките на около три години.  
Turkiye Varlik Fonu, фондът за богатство, известен още като TWF, притежава мажоритарен дял в трите държавни банкови 
институции. Той инжектира 6,7 млрд. долара в подкрепа на банките в два отделни кръга през 2019 г. и 2020 г. 
Фондът финансира предишните парични инжекции чрез продажби на облигации от Министерството на финансите на 
местния пазар.  
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Въпреки инжекциите средното съотношение на капиталова адекватност на държавните банки спадна до 16% в края на 
ноември от 18% в края на 2019 г., според последните данни на банковия надзор. 
Представител на Ziraat Bank отказа коментар. Представители на Halkbank и Vakifbank не отговориха на обажданията и на 
текстови съобщения, търсещи коментар. Представител на TWF заяви, че фондът ще продължи да подкрепя банките, 
както е правил в миналото. 
 
√ Кризата в Казахстан е тест за нежеланието на Пекин да се намесва в чужбина 
Нарастващото влияние на страната прави бездействието ѝ все по-трудно 
В сряда и последните руски войници се върнаха в своите бази от Казахстан, след като потушиха насилствените протести в 
централноазиатската страна. Но проблемите за другия голям съсед на Казахстан едва сега започват, пише Financial Times. 
За Китай, кризата в Казахстан представляваше поредното предизвикателство за предпазливия подход към намеса в 
чуждестранни конфликти. Един от принципите във външната политика на Пекин е да не се намесва във вътрешните 
работи на други страни – позиция, която започва да противоречи все по-често на нуждата да защитава нарастващите си 
глобални интереси. 
Китай има отчетливо икономическо присъствие в Казахстан – тя е неговият най-голям търговски партньор и инвестира 
големи суми в местни инфраструктурни проекти. Но на 2-ри януари тама избухнаха демонстрации, които скоро 
прераснаха в насилие, а Пекин просто ги наблюдаваше отстрани. 
Едва седмица по-късно след като недоволството беше потушено, Уан И, китайският външен министър публично обяви, че 
Пекин е готов да засили „правоприлагането и сътрудничеството в сферата на сигурността“ с Казахстан и да помогне на 
страната да се бори срещу външна намеса.   
Във вторник външният министър на Казахстан намекна, че Китай е предложил помощ в началото на конфликта. Тя обаче 
е била отказана от властите, защото не са имали правно основание да приемат войници от друга страна, освен от 
държава член на Организация на Договора за колективна сигурност, в която членуват Русия и Казахстан.   
Китай настоява, че всякаква операция свързана със сигурността в друга държава трябва да се провежда само при искане 
от съответното правителство и е възможно това да е спряло намесата на китайските части.   
В международната общност има консенсус, че подходът на Русия е бил ефективен и е показал значимостта на 
Организацията да мобилизира традиционни военни сили, за да контролира стабилността. Но не всички са съгласни, че 
това е добре за Китай. 
Организация на Договора за колективна сигурност не се смяташе за значим съюз докато не се намеси в Казахстан.   
В продължение на над 10 години, експертите по китайска външна политика обсъждат как да адаптират стратегията си да 
не се намесват в други страни към реалността на глобализирания свят и все по-значимата роля на Пекин в него. 
Въпреки опасенията на Китай, че ако приеме да се намеси някъде рискува да подрие собствения си суверенитет и властта 
на Комунистическата партия, като насърчи и други да се намесят, правителството е експериментирало с различни намеси 
в чужбина.    
През 2005 г. Пекин подкрепя усилията на ООН да разреши външна намеса в случаи на геноцид или военни престъпления. 
Все по-глобалните търговски отношения и инвестиции също насърчават властите да посредничатс за разрешаване на 
кризи. Така Китай се превърна в най-активния участник в мироопазващи мисии на ООН. През 2015 година, китайският 
флот спасява 225 китайски граждани и 600 чужденци от Йемен.   
В последно време Китай изгради паравоенни аванпостове в Таджикистан, за да спре потока от военни групировки, 
оръжия и наркотици, които влизат през Афганистан, Пакистан и Таджикистан в Синдзян, където Пекин извършва 
репресии срещу местното мюсюлманско население уйгури.   
Миналия месец Пекин обеща да помогне в обучението на полицаи в Соломоновите острови след безредици в бедната 
островна нация. 
Но предпазливите усилия на Пекин в сферата на сигурността имат своята цена.   
„Мироопазващите мисии на Китай показват променящия се подход към сферата на сигурността по света“, казва Кортни 
Фунг, доцент в университета Macquarie. 
„Китай поддържа позитивен резултат от своите мироопазващи мисии в очите на света. Но скорошните неуспехи в Мали и 
Южен Судан, където Китай изпрати войници и част от тях загинаха подсилва мнението на китайските управляващи, че 
вътрешните военизирани спорове са опасни за външна намеса”. 
В Казахстан, Китай възприе реториката на Русия да нарича протестите цветна революция подклаждана от западните сили 
и обвини чуждестранни терористи за насилието. Но някои от най-опитните китайски експерти оспорват тази теза. 
„Вярвам, че случаите в Казахстан бяха причинени основно от вътрешни противоречия и не би трябвало да обръщаме 
голямо внимание на външните фактори,“ казва Ян Шу, ръководител на изследователския институт на Централна Азия, 
цитиран от руската новинарска агенция Спутник. 
Други анализатори казват, че ситуацията в Казахстан беше възможност за Шанхайска организация за сътрудничество да 
покаже своята значимост, а Китай – своя интерес и способност да насърчава и осигурява стабилността в 
региона.  Шанхайска организация за сътрудничество е регионален орган финансиран от Китай, чиято основна цел е 
борбата с тероризма и сътрудничеството. 
 
√ Киберсигурността през 2022 г. ще изисква активна защита на всички фронтове 
Компаниите са все по-наясно с цифровите заплахи, а киберзастраховането се адаптира бързо 
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Новата 2022 година ще продължи да разкрива последиците от ускоряването на дигитализацията на бизнеса през 2021 
г.  2021 бе бурна за бизнеса по няколко причини. Начело на списъка беше бързо нарастващият брой на опитите за атаки с 
цел получаване на откуп, пише ProppertyCasualty360.com. 
Центърът за данни, свързани с кражба на самоличност ITRC съобщи, че още до края на септември броят на нарушенията 
на сигурността на данните през 2021 г. е надхвърлил този от 2020 г. 
Увеличаването на броя на атаките обаче е повишило и осведомеността на бизнес лидерите за опасностите и ги е 
подтикнало да предприемат проактивни мерки, както по отношение на киберзащитата, така и за киберзастраховане. 
Очакванията са, че с развитието на 2022 г. предприятията ще бъдат по-отворени и ще желаят да въведат още 
повече контрол. 
Днешният бизнес вече трябва да спазва някои основни хигиенни практики в областта на киберсигурността, защото освен 
пряката заплаха от атаки, няма да може да се класира и за получаване на застраховка, за да компенсира загубите ако все 
пак този риск се реализира.  Фирмите трябва проактивно да търсят подходящите за тях и уникални за индустрията им 
застрахователни продукти за киберзащита. 
Освен това, тъй като киберзаплахите винаги се развиват, предприятията трябва да се уверят, че техните защити също се 
развиват. 
Атаки на софтуер за вериги на доставка 
Последните две години бяха белязани от нарастване на броя на атаките с цел получаване на откуп. Днес много от 
експертите в областта на киберсигурността и киберзастраховането смятат, че следващата голяма заплаха ще бъдат 
атаките на софтуер, свързан с веригата за доставка. 
Неотдавнашно проучване на фирмата за киберсигурност BlueVoyant установи, че 97% от анкетираните фирми са имали 
проблеми с веригата си на доставки, засегнати от пробив в киберсигурността. Това, което започна със свързаните със 
Solarwinds инциденти в края на 2019 г., се повтори. Пример за това са неотдавнашните експлойти от типа "нулев ден" на 
Log4j заедно с подобни инциденти, свързани със софтуер с отворен код. Подобни събития са се увеличили 
с 650% напоследък, според доклад на Sonatype. 
Нещо повече, 2022 ще продължи да разкрива последиците от ускоряването на дигитализацията на бизнеса през 2021 г., с 
експлозия на инциденти, свързани със софтуер за веригите на доставка. Това ще стимулира търсенето и иновациите на 
пазара на киберсигурност, заедно с необходимостта от усъвършенствани застрахователни покрития и по-задълбочена 
оценка на киберриска за целите на застраховането. 
Застрахователите в областта на киберсигурността трябва да имат задълбочено разбиране за технологиите, насочени към 
притежателите на полици и заявителите, за да могат да моделират техния агрегиран риск и съответно да коригират 
рисковия си апетит. 
Това ще увеличи разликата между традиционните застрахователи, които все още разчитат на хартиено заявление и 
ръчно подписване, от съвременните застрахователи, които вече използват данни и технологии за точно и 
динамично оценяване и адресиране на риска. Те могат да внедрят адаптивни процеси на подписване на застрахователни 
договори за киберзащита. 
Клиентите проактивно ще търсят повече защита 
Тъй като доставчиците на застрахователни услуги реагираха на честотата и сериозността на предявените през 2021 г. 
искове, компаниите осъзнаха, че не са толкова защитени, колкото някога са били. В отговор на това, тези, които искат 
застрахователно покритие, са повече от готови да въведат контрол, за да подобрят киберхигиената си. Това е промяна в 
начина на мислене: застрахователите най-накрая разбират, че се нуждаят от базови мерки за киберсигурност. 
Бизнесът стават все по-наясно с киберриска, отчасти благодарение на процеса на застраховане. Процес, който им дава 
допълнителен слой препоръки. Подписанията предоставят на ръководителите информацията, от която се нуждаят, за 
да предприемат действия. И въпреки въведените солидни механизми за контрол рискът от атаки остава. Добрата новина 
е, че при минимализиране на риска от кибератаки, съгласно предписанията на застрахователите, компаниите се счита 
за квалифицирани и подходящи за застраховане, което им осигурява необходимата финансова защита в случай на тежко 
събитие. 
Застрахователите и специалистите по киберсигурност ще се сближат 
Киберзастраховането и киберсигурността вероятно ще останат две различни индустрии в обозримо бъдеще. Въпреки 
това взаимовръзките между тях се засилва с всеки изминал ден. Рамката за киберсигурност на NIST за идентифициране, 
защита, откриване, реагиране и възстановяване може да бъде използвана пълноценно чрез укрепване на партньорствата 
между киберзастраховането и киберсигурността. 
2022 ще бъде важна за двете индустрии за изграждане на тези партньорства и стимулиране на сътрудничеството. Налице 
е повишено търсене за разширяване на партньорствата с доставчиците на киберсигурност. 
Работейки рамо до рамо, киберзастрахователите и фирмите за киберсигурност имат възможност не само да оценяват 
риска на клиентите, но и да им предоставят инструментите, от които се нуждаят, за да се защитят. Киберзастрахователите 
ще внесат по-добър контрол на риска в партньорствата, заедно с непрекъснато усъвършенстване на всички ресурси, 
които се предоставят на притежателите на полици. 
 
Мениджър 
 
√ Приеха на първо четене промени в корпоративното подоходно облагане 
Със 154 гласа "за" и 12 "против" депутатите приеха на първо четене предложените от Министерския съвет промени в 
Закона за корпоративното подоходно облагане. 
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Предлага се те да влязат в сила със стара дата - от 1 януари т.г. Цончо Ганев от "Възраждане" отбеляза, че заради това 
могат да бъдат обявени за противоконституционни и попита дали трябва да слагаме европейска директива, с която са 
синхронизирани, над нашето законодателство. По изключение с решение на НС това може да стане, отговори Кристиан 
Вигенин, председателстващ заседанието. 
Председателят на бюджетната комисия Любомир Каримански обърна внимание, че в доклада на комисията е посочено, 
че датата е в противоречие със Закона за нормативните актове и може да доведе до противоконституционност на 
нормите. Но, отбеляза той, не е във вреда за българските фирми и граждани дори с ретроактивното си действие. 
С въвеждането на предлаганите изменения в закона се очаква ограничаване на случаите на данъчно планиране, водещи 
до данъчно необлагане или до значително по-ниско облагане, съответно до намаляване на възможностите за 
злоупотреби и отклонение от данъчно облагане, се посочва в доклада на бюджетната комисия.  
Предлага се приравняване на определени хибридни образувания, учредени или установени в страната, които са извън 
обхвата на данъчно задължените лица от Закона за корпоративното подоходно облагане, на данъчно задължени лица 
при определени условия. Тези правила не се прилагат за колективните инвестиционни схеми.  
Така всички данъчно задължени лица у нас, които подлежат на облагане с корпоративен данък и имат контролирани 
чуждестранни дружества, независимо от формата на облагането им, ще попадат в обхвата на специфичните правила за 
определяне на данъчния финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество.  
Със законопроекта се предлага и изрично уреждане на данъчното третиране на резултата от договори за продажба с 
обратен лизинг, класифициран като оперативен, в случаите, в които се прилагат международните счетоводни стандарти.   
Промените, които се предвиждат не са свързани с разходи за данъчно задължените лица, нито са необходими 
допълнителни бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост.  
В Преходните и заключителните разпоредби се правят изменения и в Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица. Предоставя се възможност справките, подавани по реда на този закон, за изплатените през годината доходи и за 
удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, да могат да бъдат подавани от наследниците по закон или по 
завещание, както и от заветниците или от техните законни представители на едноличните търговци или 
самоосигуряващите се лица, починали през данъчната година, които са били работодатели или платци на доходи.  
Предвиден е и преходен режим, съгласно който промяната да може да бъде приложена и за справките, за които 
задължението за подаване възниква след 31 декември 2021 г.  
 
√ Промени в Закона за акцизите и данъчните складове минаха на първо четене 
Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове. Чрез тях се опростяват 
акцизните процедури при търговия с акцизни стоки между страните членки, предава БНР. 
С приетите промени се създават статути на сертифициран изпращач и сертифициран получател на акцизни стоки, за да 
могат икономическите оператори, които използват тези режими, да бъдат идентифицирани в компютърната система. 
Разширяват се функциите на тази система, която понастоящем се използва за движението на акцизни стоки под режим 
"отложено плащане на акциз". С новите разпоредби се създава възможност да се обхване и движението на акцизни 
стоки, които са освободени за потребление на територията на държава членка и се движат към територията на друга 
страна членка, с цел да бъдат доставени там за търговски цели. 
Според вносителите от Министерския съвет с промените ще се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар. 
Предлага се и облекчена процедура при предоставянето на банкова гаранция от лицензираните складодържатели при 
получаване на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга страна членка. Тази мярка има за цел 
да намали административната тежест за бизнеса. 
 
√ Ваучерите за храна също ще се облагат с ДДС 
Ваучерите за храна също ще се облагат с ДДС. Това решиха депутатите, които приеха на първо четене промените в Закона 
за данъка върху добавена стойност. "За" гласуваха 120 депутати, "против" - 23, а четирима "се въздържаха". Изискването 
е във връзка с евродиректива, за неприлагането на която страната ни е заплашена със санкции. 
Приетото на първо четене предложение на финансовото министерство е с ДДС да започнат да се облагат доставките, 
платени с ваучери, които са издадени след 31 декември 2021 година. От мотивите става ясно, че ще бъдат засегнати 
фирмите издатели, а не работодателите, служителите или крайните търговски потребители. 
От партия "Възраждане" се възпротивиха на тези промени. "Бизнесът счита, че предприятията, които не са регистрирани 
по Закона за ДДС ще бъдат поставени в неравностойно положение от една страна. Надявам се между първо и второ 
четене да бъде преразгледано становището за ваучерите, тъй като това засяга огромна част от работещите", каза 
депутатът Цончо Ганев.  
"Естествено, че трябва да защитаваме националните интереси. Но когато в България оперира с ваучери един 
международен оператор на ваучери и когато само в една страна като България този международен оператор ще има 
различни условия да оперира, не смятам, че е много нормално целият български народ да плаща една санкция, която 
може да ни бъде наложена по договор, който вече сме подписали. Така, че оттук нататък ще има ДДС за ваучерите, ако 
се гласува и на второ четене", коментира председателят на бюджетната комисия Любомир Каримански от "Има такъв 
народ".  
Каримански обясни, че промените трябва да се приемат по-скоро, за да се избегнат санкции срещу страната ни. Той 
предложи срокът за предложения между първо и второ четене да е пет дни.  
С приетите на първо четене промени в закона за ДДС депутатите решиха още да се въведе нулева ставка от ДДС при 
доставка на стоки и услуги за целите на въоръжените сили.  

https://bnr.bg/horizont/post/101588767/deputatite-prieha-promeni-v-zakona-za-akcizite
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Създава се и възможност за коригиране на погрешно фактуриран ДДС при влязъл в сила ревизионен акт.   
В законопроекта са направени предложения за прецизиране на действащите от 1 юли 2021 г. режими за облагане на 
доставки на стоки и услуги, осъществени по електронен път към получатели - данъчно незадължени лица. 
Предвидено е данъчно задължено лице, включително което управлява електронен интерфейс, да издава фактура за 
извършена доставка на вътреобщностна дистанционна продажба на стоки или вътрешни дистанционни продажби на 
стоки с място на изпълнение на територията на страната, когато лицето не е регистрирано за прилагане на режим в 
Съюза по този закон или в друга държава членка. 
Предлага се и разширяване на обхвата на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага ставка 9 
на сто на ДДС, като към тях се включват и специализираните млечни формули и диетичните храни за специални 
медицински цели, предназначени за кърмачета.  
 
√ Съставът на КЕВР да се намали, реши парламентарната комисия по енергетика 
"Оптимизиране" на състава на КЕВР по предложение на депутати от управлящото мнозинство мина на първо четене в 
Комисията по енергетика. В момента регулаторът се състои от 9 членове. Според гласуваното решение броят им ще бъде 
намален на 5 
Намаляването на числеността е вкарано в проектозакон за изменение и допълнение, внесен за разгреждане от от 
депутатите от управляващото мнозинство - Виктория Василева (ПГ на "Има такъв народ"), Ивайло Мирчев (ПГ 
"Демократична България"), Мирослав Иванов (ПГ "Продължаваме Промяната") и Георги Свиленски (ПГ "БСП за 
България"). Заложените промени предвиждат по-конкретно съкращаване на броя на членовете в състав "Енергетика" от 
четирима на двама, както и премахването на изискването за един член на КЕВР с юридически стаж и един член с опит в 
сферата на икономиката. Според вносителите по този начин се оформя общ пленарен състав от 5 членове, от които един 
председател, двама членове с опит в енергетиката и двама с опит във водоснабдителните и канализационни услуги.  
Според Виктория Василева от "Има такъв народ", по този начин ще се оптимизира численият състав на КЕВР като 
"независим колегиален орган и ще бъдат реализирани значителни финансови икономии, като тези средства могат да 
бъдат пренасочени към по-добро експертно обезпечаване на комисията." 
Бившият енергиен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Делян Добрев обаче опонира, че всъщност целта на 
намаляването на числения състав на КЕВР, особено в състав "Енергетика", е управляващото мнозинство да "овладее" 
комисията, защото ще има двама от трима от членовете. 
Рамадан Аталай от ДПС също заяви, че с тези промени, от независима, КЕВР ще изпадне в зависимост от управляващите.  
Численият състав не е от такова значение за това дали регулаторът ще бъде независим, смята Драгомир Стойнев от БСП . 
"В момента се спазват същите процедурни правила, които са били преди това и по никакъв начин не се оказва 
въздействие и влияние върху КЕВР", отбеляза той. 
Заместник-министърът на енергетиката Пламен Данаилов обърна внимание на това, че в промените се вижда най-
малкото, че няма да има партийни квоти. Според Делян Добрев обаче и сега няма такива партийни квоти.   
Проектът предвижда по-широки дефиниции на легалните термини "стаж в областта на енергетиката" и "стаж в областта 
на водоснабдяването и канализацията", като такъв се признава и стажът в органи на Европейския съюз, както и в 
търговци с аналогичен предмет на дейност, но регистрирани и/или лицензирани на друга държава членка.  
В мотивите на законопроекта вносителите са записали, че променящият се енергиен сектор изисква "кръстосано 
боравене" с информация (по отношение на електричество, газ и развитие на пазарите на едно и дребно), познания и 
опит, както и поглед върху различни сегменти и сектори. В тази връзка предложеното разширение на дефиницията за 
стаж в енергетиката, обхваща и стаж в областта на финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или 
банково дело, свързано с енергийния сектор.  
В заключителните разпоредби на законопроекта е записано, че с влизането му в сила се прекратяват мандатите на 
членовете на КЕВР с юридически стаж и стаж в областта на икономиката. Освен това в деня, в който влезе в сила, чрез 
жребий се прекратява мандата на двама от членовете на КЕВР със стаж в областта на енергетиката.   
Свой проект за промени внесоха и "Възраждане". Той предвиждаше пълномощията на КЕВР да могат да бъдат 
прекратени предсрочно и преди изтичане на нейния петгодишен мандат по решение на Народното събрание, 
включително и при неизпълнение на нейните задължения за независимост, безпристрастност, професионализъм, 
почтеност, последователност, публичност и прозрачност, но беше отхвърлен от Комисията по енергетика.  
 
√ Алтернативният бюджет на ИПИ: Смели реформи, инвестиции и намаляване на осигурителната тежест 
Само смели реформи, стимули за инвестиции и сериозно намаляване на осигурителната тежест ще повишат доходите и 
ще подобрят благосъстоянието на българите. Тази идея лансират макроикономисти от Института за пазарна икономика 
(ИПИ), които представиха днес вижданията си за държавния бюджет за тази година, известни още и като Алтернативният 
бюджет на ИПИ. 
„Обикновено държавния бюджет се гласува от парламента през ноември. За пръв път в 19-годишната история на 
представяне на алтернативния бюджет стъпваме на чисто и огласяваме своите виждания без приет държавен бюджет, 
което ни позволява да бъдем по-смели с предложенията си”, откри дискусията Петър Ганев, старши икономист в ИПИ. 
Той и колегите му Лъчезар Богдано от ИПИ и Георги Ангелов от Институт „Отворено общество” са убедени, че 
траекторията на българската икономика може да бъде променена с пакет от публични политики. Тримата вярват, че има 
алтернатива и друг начин на макроуправление и смятат, че с тяхното предложение е възможно да се постигне по-висок 
икономически растеж и просперитет за всички.  
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Икономическите политики трябва да се завърнат към дългосрочните предизвикателства на растежа и развитието, 
оставяйки краткосрочните “корона” мерки, помощи и субсидии в миналото, смятат икономистите. На тази база стъпва и 
рамката на разработения от тях алтернативен бюджет, с балансирана план-сметка - приходи от 54,903 млрд. лева 
и разходи в размер 53,899 млрд. лева и заложени няколко основни идеи: намаление на данъчно-осигурителното бреме, 
което насърчава инвестициите и увеличаване на производителността и доходите в подкрепа на структурната 
трансформацията към по-високата добавена стойност и благосъстояние. 
От ИПИ предлагат още да се въведе нулев данък на реинвестираната печалба на фирмите и спад с 12 процентни пункта 
на осигурителните вноски. Това ще доведе до облекчаване на разходите фирмите, увеличение на парите в хората с поне 
пет милиарда лева още тази година и изсветляване на икономиката, смятат експертите. 
„„Основните послания към правителството са промени във фискалната политика, които да насърчат двигателите на 
икономическия растеж – човешкия капитал и инвестициите. Считаме, че данъчната политика трябва да стимулира 
факторите на икономическия растеж, като същевременно държавата харчи по-малко и по-ефективно. Страната ни ще 
има достъп до 48 млрд. лв. европейски средства и при една оптимална фискална политика, ще имаме възможност да 
обърнем тенденцията на бюджетните дефицити в края на всяка година и да вървим към бюджетна консолидация”, 
изтъкна Лъчезар Богданов, главен икономист на ИПИ. Според него мощен стимул за инвестиции и реинвестиции ще бъде 
ускорената амортизация и намаляването на облагаемата тежест. Това ще доведе до вложения в технологии и модерно 
оборудване, което ще направи индустрията далеч по-конкурентна, с продукция с висока добавена стойност. Нетните 
доходи ще нараснат с до 25%, ще стимулират заетостта и ще изсветлят доходите. Това, според Георги Ангелов, старши 
икономист от Институт „Отворено общество”, ще има и антиинфлационен ефект и няма да се налагат стимули от 
бюджета. 
Повишаването на доходите на работещите с 25 на сто ще позволи домакинствата да разполагат със значителна сума, 
което ще сложи край на изтичането на работна сила от страната. „Преброяването потвърди, че за 10 години 
работоспособното население се е свило с 900 000 души. При сегашната демографска картина дори и теоретично 
пенсиите не могат да бъдат покрити с осигуровки и се налага огромен трансфер от бюджета. Това може да бъде 
преодоляно единствено с един реформаторски бюджет, с политика на икономически растеж и добра събираемост на 
данъците. Насърчаването на изсветляване на доходите ще подобри не само пенсиите, но и останалите социални 
плащания, като болнични и детски надбавки”, обобщи Ангелов. 
За пример той посочи балтийските страни, където инвестициите са една четвърт от БВП и които успяха да постигнат 80% 
от средните за ЕС доходи. Тримата макроикономисти обявиха, че с реформи можем да наваксаме пропуснатото и след 20 
години да влезем в клуба на богатите европейци. 
 
√ Създай фирма по твоя размер и продавай от вкъщи 
BUSINESS BOOSTER е най-новата платформа в помощ на предприемачите. Разработена е от Българската банка за развитие 
в помощ на малките, средните и стартиращите предприятия. Предлага консултантски и финансови услуги, както и 
академия със съвети за реализацията на продукцията, посочва Живко Тодоров, инициатор на дигиталния проект и 
изпълнителен директор на банката 
Как се роди идеята за дигиталната платформа BUSINESS BOOSTER? 
- Още когато влязох в ББР като част от ръководството ù, установих колко трудно банката може да достига до клиентите 
си. Не разполагаме с клонова или агентска мрежа. Бизнесът в България не е само в столицата и трябваше да намерим 
адекватен начин да я „отворим“ за компаниите в цялата страна. В XXI в. няма по-естествено решение от това да направиш 
достъпа до банката дигитален. Като това трябва да обхваща пълния цикъл от кандидатстване до отпускане на заема и 
усвояване на средствата. Сами разбирате, че заради сигурността на транзакциите трябваше да изградим изцяло нова 
платформа, която да позволява електронна идентификация на всяка kомпания. Освен самия дигитален кредитен процес 
платформата предоставя и много знания – за един предприемач е важно да знае, че има един „пул“, в който може бързо 
да потърси информация как да регистрира фирма, как да маркетира продукта си. И най-важното – тази платформа ще се 
подобрява и развива във времето, като се адаптира към новостите и към нуждите на бизнеса. А скоро ще е готова и 
апликацията ù за мобилни телефони. 
- Какъв е пътят от идеята за започване на нов бизнес до превръщането ù в успешна малка фирма? 
- Казват, че вярата прави първата крачка, и това отчасти е така. От опит обаче ще ви кажа, че има три варианта човек да 
стартира собствен бизнес. Първият е да си млад и пълен с идеи и енергия. Вторият – да си натрупал достатъчно 
километраж и да искаш да се отделиш, като продължиш сам. А третият – да си бил принуден да го направиш, немалко 
успешни бизнеси са стартирали вследствие на криза или катаклизъм. Без значение в коя от трите хипотези е човек, за да 
стартира собствен бизнес, зад него е застанала вярата, че може да успее. Нагласата е изключително важна в случая. Ако 
човек е подготвен, че няма да е лесно, че ще има трудности, спадове и върхове, но въпреки това е готов да се посвети 
100%, то тогава половината работа е свършена. 
- Коя е средната сума, която е необходима за стартиране на нов бизнес от човек с малък или без опит през 2022 г.? 
- Зависи какви средства са необходими за начинаещия – дали заем или капитал. Ако говорим за микрокредит, той 
обичайно е между 35 и 50 хил. лева. Като се има предвид, че предприемачът трябва да вложи поне още 20% собствени 
средства, мисля, че е реалистично човек да стартира с между 50 и 70 хил. лева. Когато обаче търси допълващ капитал в 
по-големи размери – обичайно IT компаниите са такива, винаги е по-удачно да се търсят небанкови решения като venture 
фондовете или краудфъндинг платформите. В Business Booster сме посветили цяла тема за това. 
*** 
Функционалности 
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Дигиталната платформа Business Booster включва няколко основни компонента: бизнес академия, онлайн 
кандидатстване за кредит и е-маркет. 
Бизнес академията предлага различни наръчници с ясна и конкретна информация по темите, които най-често 
притесняват предприемачите: „Как да регистрирате фирма“, „Социално осигуряване“, „Как да финансирате бизнеса си“ и 
др. Подготвили сме няколко интересни видеоурока, главен герой в които е нашият чатбот Вики. Публикували сме също 
финансов речник и дигитална библиотека с необходимите на бизнеса декларации и документи. Но може би едно от най-
полезните неща в тази секция е нашият Business Plan Wizard, тъй като изготвянето на бизнес план често затруднява 
предприемачите. С него лесно и удобно се генерира отлично структуриран бизнес план, който може да се ползва за 
кандидатстване за финансиране в различни институции. 
В раздела за финансиране потребителите могат да разгледат различните инструменти, които предлагаме, да се свържат с 
кредитен експерт при необходимост и най-важното – в момента се разработва функционалността за отпускане на 
кредити изцяло онлайн. 
Голямото ни желание е да дигитализираме максимално услугите на банката. И вместо да откриваме нови офиси 
инвестираме в онлайн функционалности, които да ни направят по-гъвкави и по-ефективни. 
Описание на онлайн магазина  
Амбицията ни беше да съкратим пътя между бизнеса и потребителите и да предложим на предприемачите място, в 
което лесно, бързо и напълно безплатно могат да създадат онлайн магазин. За него е необходима само регистрация в 
платформата и сключване на типов договор, за да се убедим, че създателят на магазина е реалният собственик на 
бизнеса. 
Самото създаване и управление на е-маркета е изключително лесно, не изисква никакви допълнителни технически 
умения, а предлага всички необходими функционалности. Дизайнът е съвременен и адаптивен към всякакви мобилни 
устройства, като дава възможност за персонализиране спрямо нуждите на конкретния бизнес. Има вграден модул за 
издаване на фактури, възможност за проследяване на поръчките и генериране на отчети спрямо изискванията на НАП. 
Чатботът  
Водач през платформата е нашият чатбот Вики (Виртуално-Информативна-Кибер-Икона), около който имаше много 
емоции и противоречия. Спряхме се на 3D анимиран образ не само защото такива са актуалните тенденции, но и защото 
ни се искаше тя да е максимално user friendly и да създава приятна среда за обучение и развитие на бизнеса. Разбира се, 
само приятната визия не е достатъчна. За да е полезна на предприемачите, Вики е в постоянен процес на обучение, като 
ежедневно се увеличава броят на въпросите, на които може да отговаря. 
 
√ ЕС готви закон за микрочиповете 
Европейската комисия (ЕК) ще предложи проект на законодателство за регулиране на кризата с микрочиповете в 
началото на февруари, на фона на очакванията нуждата на ЕС от чипове да се удвои през следващото десетилетие, заяви 
председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен. 
"Повечето доставки идват от няколко производители извън Европа. Това е зависимост и несигурност, които просто не 
можем да си позволим", каза фон дер Лайен по време на откриването на Световния икономически форум. "До 2030 
година 20 процента от световното производство на микрочипове трябва да бъде в Европа", добави тя. 
Предложението, известно като Европейски закон за чиповете (European Chips Act), ще има за цел да адаптира правилата 
за държавна помощ, да подобри инструментите при очакван недостиг и кризи, както и да засили изследователския 
капацитет в блока. 
 
√ Инфлацията в ЕС и еврозоната е нараснала през декември 
Годишната инфлация в ЕС се е ускорила до 5,3% през декември 2021 г. спрямо 5,2% през ноември, съобщи европейската 
статистическа служба Евростат на сайта си. 
Инфлацията в еврозоната е била 5 % миналия месец след 4,9% през ноември 2021-а. 
През декември 2020 г. годишната инфлация в ЕС бе 0,3%, а във валутния съюз показателят беше отрицателен на равнище 
минус 0,3%. 
Най-ниска годишна инфлация е отчетена в Малта (2,6%), Португалия (2,8%) и Финландия (3,2%). Най-висок темп 
показателят регистрира в Естония (12%), Литва (10,7%) и Полша (8 %). 
В България годишната инфлация през декември 2021 година е била 6,6 на сто спрямо 0 на сто през същия месец на 2020 
година. 
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Спрямо ноември годишната инфлация се е понижила в седем страни членки, останала е без промяна в две и е нараснала 
в осемнайсет. 
През декември най-голям принос за повишението на цените в еврозоната има енергията (+2,46 процентни пункта), 
следвана от услугите (+1,02 пункта), неенергийните промишлени стоки (+0,78 пункта) и храните, алкохола и тютюневите 
изделия (+0,71 пункта). 
 
√ Гърция осъдена да плати 5,5 млн. евро за незаконна държавна помощ на предприятие 
Съдът на Европейския съюз осъди Гърция да плати еднократна глоба в размер на 5,5 милиона евро и по 4,368 милиона 
евро за всяко шестмесечно закъснение във възстановяването на отпуснатата на предприятието за добив на никел 
"Ларко" държавна помощ. Това съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".  
В съдебното решение се отбелязва, че разследването на случая е започнало от Европейската комисия през март 2013 г. и 
обхваща отпуснатите държавни помощи за годините 2008 г., 2010 г. и 2011 г., както и увеличаване на капитала на "Ларко" 
през 2009 г.  
През март 2014 г. ЕК е излязла със съобщение, че приема отпуснатата държавна помощ като незаконна и несъвместима с 
вътрешния пазар, като е поискала сумите да бъдат възстановени.  
Междувременно Гърция е декларирала пред ЕК, че възнамерява да продаде определени активи на компанията чрез 
организирането на две отделни процедури. "След приключване на процедурите и независимо от резултатите им, "Ларко" 
ще бъде обявена в несъстоятелност съгласно националното законодателство, а останалите й активи ще бъдат 
прехвърлени съгласно процедурата по ликвидация", е заявила Гърция тогава по отношение на намеренията си.  
През 2016 г., след като Гърция не е изпълнила задълженията си по случая, ЕК е предала случая на Европейския съд. С 
решение от 9 ноември 2017 г, съдът в Люксембург е отсъдил в полза на ЕК.  
На 29 януари 2020 г. Европейската комисия е завела ново дело с довода, че Гърция продължава да не изпълнява 
задълженията си. През февруари 2020 г. Гърция включва собствеността на компанията в специален режим на 
управление. Според ЕК Гърция не е предприела мерки за възстановяване на държавната помощ.  
 
√ САЩ позволиха на Балтийските държави да внасят американски оръжия в Украйна 
Държавният департамент на САЩ е дал зелена светлина на Естония, Латвия и Литва да доставят произведени в САЩ 
ракети и други оръжия в Украйна, съобщават за „Ройтерс“ три източника, запознати с решението. 
Съгласно разпоредбите за контрол на износа, страните трябва да получат одобрение от Щатите, преди да прехвърлят 
към трети страни оръжия, които са получили от САЩ. Споразуменията за трансфер ще позволят на Естония да прехвърли 
противотанкови ракети Javelin, а на Литва ще бъде разрешено да изпраща ракети Stinger. 
Говорител на Държавния департамент също потвърди, че правителството е одобрило трансферите към трети страни, 
което позволило не само Балтийските държави, но и Великобритания да предоставят на Украйна американско 
оборудване от собствените си запаси. 
Новината за одобрените трансфери дойде, след като президентът Джо Байдън заяви на пресконференция, че Русия ще 
плати скъпо, ако нападне Украйна. Москва отрича да планира нахлуване на чужда територия, но същевременно има 
десетки хиляди военни в пограничните райони с Украйна, което Западът тълкува като подготовка за война, която да 
попречи на Украйна да се присъедини към НАТО. 
Междувременно администрацията на Байдън вече обяви, че ще даде допълнителни 200 млн. долара за военна подкрепа 
на Украйна. 
Миналата седмица естонският премиер Кая Калас съобщи, че Балтийските държави разговарят със съюзниците от НАТО 
за увеличаване на разположените военни на тяхна територия за възпиране на Русия. 
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√ Европейските борси излязоха на червено 
Европейските акции регистрираха понижения в ранната търговия в четвъртък, след като данните за петролните запаси и 
опасенията относно по-бързия темп на повиване на лихвените проценти през 2022 г. засенчиха добрите тримесечни 
отчети на някои компании, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 записа спад от 0,49 пункта, или 0,1%, до 480,41 пункта, след като предходната 
сесия се повиши на фона на добрите резултати от сектора на луксозните стоки и високите цени на суровините. 
Енергийният индекс SXEP се понижи с 0,99%, следвайки поевтиняването на петрола след продължило цял месец рали. 
Немският показател DAX се понижи с 9,11 пункта, или 0,06%, до 15 800,61 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 регистрира спад от 8,19 пункта, или 0,11%, до 7 581,47 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 9,83 пункта от 
стойността си, или 0,14%, достигайки ниво от 7 163,15 пункта. 
Според прочуване на Ройтерс инвеститорите очакват Федералния резерв на САЩ да затегне паричната си политика с 
много по-бързо темпо, отколкото се очакваше преди месец, в опит да постави под контрол високата инфлация. На този 
фон технологичните акции са на път да завършат трета поредна седмица на червено. 
„Инвеститорите обмислят най-добрият ход на действие в свят, в който парите спират да текът, а скъпите акции на 
растежа не изглеждат толкова привлекателния“, каза финансовият анализатор на AJ Bell Дани Хюсън. 
„При толкова високи цени на петрола и газа, заплахата от допълнително поскъпване вдига голям шум в ушите на 
инвеститорите“, добави той Хюсън. 
STOXX 600 не може да намери ясна посока тази седмица, тъй като инвеститорите се притесняват от растящата инфлация и 
ускореното затягане на паричната политика. Положителните корпоративни отчети обаче подкрепиха в известна степен 
настроението на пазара. 
Акциите на Unilever поскъпнаха с 1,61%, след като компанията се отказа от плановете си за закупуване на бизнеса за 
потребителски продукти на GlaxoSmithKline, като заяви, че няма да увеличи офертата си от 50 млрд. паунда (68 млрд. 
долара), която GSK вече отхвърли. 
Цената на книжата на Deliveroo се повиши с 2,89%, след като компанията заяви, че брутната стойност на поръчките в 
нейната платформа за доставка на храна се е повишила с 36% на годишна база през четвъртото тримесечие. 
Акциите на германския производител на спортни стоки Puma поскъпнаха с 1,65%, след като компанията отчете по-добри 
от очакваното предварителни тримесечни продажби и основна печалба. 
Спад в САЩ 
Американските борсови индекси записаха понижения в сряда, като технологичният показател Nasdaq влезе в територия 
на корекция, след като вече е на над 10% под ноемврийския си ръст, предаде Си Ен Би си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 339,82 пункта, или 0,96%, до 35 028,65 пункта, следвайки поевтиняване 
на акциите на Caterpillar с 3,59%. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 изтри 44,35 пункта от стойността си, 
или 0,97%, завършвайки сесията при ниво от 4 532,76 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се 
понижи със 166,64 пункта, или 1,15%, до 14 340,25 пункта – ниво, което е 10,7% под рекорда му от ноември. 
До тези резултати се стигна, след като доходността на 10-годишните американски държавни ценни книжа за кратко 
премина прага от 1,9% в сряда, достигайки най-високото си ниво от декември 2019 г. Показателят започна годината при 
ниво около 1,5%. 
Понижението на Nasdaq от ноемврийския връх се дължи в известна степен на отдръпването от акциите, които спечелиха 
най-много по-време на пандемията. Цената на книжата на  Zoom Video е със 70% под рекордния си връх, а акциите на 
Moderna, DocuSign и Paypal са поевтинели с повече от 40% спрямо пиковите си стойности. 
Низходящата тенденция на пазара не бе обърната дори от силните корпоративни отчети. Финансовите резултати на Bank 
of America за последното тримесечие надминаха очакванията на анализаторите, като нейните акции поскъпнаха с 0,17%, 
следвайки спад с 3,4% предходния ден. Като цяло обаче банковият сектор завърши сесията на червено. 
Цената на книжата на Morgan Stanley се повиши с 1,84%, след като печалбата за тримесечието на банката се намина 
прогнозите. Банката отчете и 13% ръст на приходите от търговия с ценни книжа 
Акциите на Procter & Gamble поскъпнаха с 3,36%, след като гигантът в сектора на потребителските стоки отчете по-високи 
от прогнозираното приходи и печалба за второто си фискално тримесечие. 
„По-високата инфлация повдигна въпроси за разходите на много компании. Маржовете на Procter & Gamble са добри, 
което в известна степен успокои тези опасения“, коментира Мат Майли от Miller Tabak + Co. 
Сезонът на отчетите започва да набира скорост на Уолстрийт, като досега повечето компании  надминаха очакванията на 
анализаторите. От 44-те компании от S&P 500, които са отчели тримесечни резултати, близо 73% са надминали 
очакванията на Уолстрийт, сочат данни FactSet. 
Смесени резултати в Азия 
Азиатските борсови индекси записаха предимно повишения в четвъртък, след като Народната банка на Китай намали 
референтния лихвен процент по едногодишните заеми за втори пореден месец, predade Си Ен Би Си. 
Основната лихва по едногодишните заеми бе понижена с 10 базисни пункта от 3,8% на 3,7%. Това представлява второ 
поредно намаление, след като през декември Китайската централна банка понижи едногодишната лихвена ставка с 5 
базисни пункта – сваляйки лихвата лихвите за първи път от април 2020 г. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете спад от 3,12 пункта, или 0,09%, до 3 555,06 
пункта, докато по-малкият индекс Shenzhen Composite се понижи с 22,44 пункта, или 0,92%, до 2 419,69 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng напредна с 824,5 пункта, или 3,42%, до 24 952,35 пункта. Цените на акциите на 
технологичните гиганти Tencent, Alibaba и Meituan се повишиха съответно с 6,6%, 5,88% и 11% 
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Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа ръст от 305,7 пункта, или 1,11%, до 27 772,93 пункта, след 
като стана ясно, че износът на Япония е нараснал със 17,5% на годишна база през декември. Прогнозата на 
икономистите, анкетирани от Ройтерс, бе за ръст от 16%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 20,4 пункта, или 0,72%, до 2 862,68 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 9,9 пункта, или 0,14%, до 7 342,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 4,65 пункта, или 0,74%, до 636,23 пункта. BGBX40 се повиши с 0,64 пункта, или 0,45%, до 143,76 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,53 пункта, или 0,08%, до 688,35 пункта. BGREIT записа ръст от 0,44 пункта, или 0,26%, до 167,97 
пункта. 
 
√ Еврото се търгува над 1,13 долара  
Курсът на еврото се котира над прага от 1,13 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1330 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1338 долара. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на увеличението на запасите в САЩ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък, след като инвеститорите прибраха печалби на фона на 
данните за увеличаване на запасите от суров петрол и горива в САЩ, предаде Ройтерс. Нагласите на пазара обаче 
останаха позитивни заради опасенията за ограничени доставки и геополитическите рискове. 
Към 9:10 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,48 долара, или 1,67%, до 86,90 долара за барел. Вчера 
бенчмаркът достигна връх от 89,50 долара – най-високата стойност от октомври 2014 г. насам. Цената на американския 
лек суров петрол WTI се понижи с 1,60 долара, или 1,87%, до 83,95 долара за барел. 
Ралито на цените на суровия петрол изглежда изгуби инерция още вчера, когато двата сорта приключиха търговията с 
минимални загуби. Въпреки това от началото на годината цените им са се повишили с над 10%. 
„Неочакваният ръст на запасите от суров петрол в САЩ накара инвеститорите да приберат печалби“, коментира 
Тацуфуми Окоши, старши икономист в Nomura Securities. 
По думите му ралито от началото на годината е било прекомерно. 
„Въпреки това загубите бяха ограничени от очакванията за проблеми с доставките на фона на продължаващия ръст на 
търсенето, както и геополитическото напрежение в Близкия изток и по границата между Русия и Украйна“, добави той. 
По данни на Администрацията за енергийна информация през последната седмица запасите от бензин на САЩ са 
нараснали с 5,9 млн. барела до най-високото си ниво от февруари 2021 г. Запасите от суров петрол пък са се увеличили с 
515 хил. барела, докато очакванията бяха за спад. 
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 инвазия и последваща несигурност в доставките. 
Въпреки това Международната агенция по енергетиката заяви, че доставките на петрол скоро ще надминат търсенето, 
тъй като някои производители да увеличат добива до или над историческите максимуми, докато самото търсене се 
задържа стабилно въпреки разпространението на варианта Омикрон на коронавируса. 
 
√ Първата година на Джо Байдън: Неодобрението изпревари подкрепата 
Когато Джоузеф Байдън прекрачи прага на Белия дом като 46-ия президент на САЩ точно преди година, каза, че се 
чувства сякаш се прибира у дома. Дали обаче американците имат същото усещане днес? Държавният глава спечели поста 
си с рекордните над 80 млн. гласа в своя полза, но анализите сочат, че едно събитие през годината е преобърнало 
стойностите на одобрение и неодобрение за него. 
Според обобщени данни на платформата Real Clear Politics кривите на одобрение и неодобрение изравняват стойностите 
си в средата на август миналата година, в последните дни преди изтеглянето на американските военни от Афганистан – 
действие, което е част от подписаното през 2020 г. споразумение в Доха за край на войната в азиатската държава. 
 

 
Източник: Real Clear Politics 

https://www.realclearpolitics.com/epolls/other/president-biden-job-approval-7320.html
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Постепенният спад в рейтинга не е новост – Робин Левинсън-Кинг и Майк Хилс от „Би Би Си“ припомнят, че Доналд 
Тръмп има по-разочароваща първа година, след като одобрението му пада от 45% в деня на встъпването му в длъжност 
до 35% година по-късно по данни на „Галъп“. Барак Обама започва с близо 70% мандата си и завършва с 50% година по-
късно. Съществува и обратната тенденция – Джордж Буш стартира първия си мандат на подобна позиция като тази на 
Байдън с одобрение от около 60%, но то нараства до почти 90% след терористичните атаки от 11 септември 2001 година. 
„Трудно е да се каже, че меденият месец за Джо Байдън е приключил, защото никога не е имал такъв. Неговите рейтинги 
започват умерено положително, без голям скок при встъпването му в длъжност, който повечето президенти получават“, 
смята кореспондентът на „Би Би Си“ за Северна Америка, Антъни Зъркър. 
На този фон от Центъра за изследване на обществените въпроси Associated Press-NORC изчисляват, че повечето 
американци не одобряват начина, по който Байдън се справя като президент. Към момента едва 28% от тях казват, че 
искат той да се кандидатира за втори мандат през 2024 г., включително едва 48% от демократите. 
През юли миналата година 59% от американците одобряват представянето на президента, докато това число пада до 
50% в края на септември в дните след изтеглянето на американската армия от Афганистан и на фона на нарастващите 
случаи на коронавирус и неуспешните усилия на администрацията да прокара икономически, инфраструктурни и 
данъчни политики през Конгреса на САЩ. 
От друга страна, към момента 45% одобряват справянето на Байдън с пандемията, което е спад от отчетените 57% през 
миналия декември. През юли миналата година тази стойност е 66%. 
Само 37% одобряват управлението на икономиката. Безпокойството относно политиките на президента в тази посока 
идват на фона на инфлацията, която се повиши с най-бързия си темп от близо 40 години миналия месец, ръст от 7% 
спрямо година по-рано, което увеличава разходите на домакинствата и изяжда средствата от заплатите, посочват 
от „Асошиейтед Прес“. 
Какво се случи с имиграционните реформи? 
Едно от обещанията в кампанията на Байдън бе да сложи край на разделянето на семействата на мигранти и 
задържането на деца на границата - политика от ерата на Тръмп, която ядоса левицата. 
Президентът удържа на думата си за прекратяване на т.нар. политика на „нулева толерантност“, а броят на 
непълнолетните, държани в центрове, рязко намаля. Откакто той встъпи в длъжност, САЩ наблюдават приток на 
мигранти, който създаде нови предизвикателства, пише „Би Би Си“. 
През 2021 г . имаше почти 2 млн. срещи между мигранти и американски гранични служители, включително със 165 хил. 
непълнолетни. 
Какви са постиженията? 
Администрацията на Байдън постигна и някои ранни успехи, като прие законопроект за облекчения на пандемията на 
стойност 1,9 трлн. долара през март 2021 г., освен това върна САЩ в Парижкото споразумение за климата, достигна 100 
млн. ваксинации на 50 млн. души в първите си 100 дни и отмени забраната за транссексуални хора в армията. 
Въпреки съпротивата на републиканците и разделението на демократи успя да приеме и законопроект за 
инфраструктурата на стойност 1 трлн. долара през ноември. 
За по-дългосрочно постижение може да се счита назначаването му на съдии. Той е посочил повече имена – точно 40, 
през първата си година от всеки друг президент с изключение на Роналд Рейгън, който е назначил с един съдия повече 
по време на мандата си. 
Как оценява самият Байдън първата си година? 
По време на своя пресконференция, посветена на първите 365 дена от мандата, вчера Байдън сам обобщи постиженията 
си. 
„Преминахме от 2 млн. ваксинирани в момента, в който положих клетва, до 210 млн. американци, които са напълно 
ваксинирани днес“, каза той. 
Създадени са 6 млн. нови работни места, а безработицата е паднала до 3.9%, похвали се още той. „И за първи път от 
дълго време работещите хора в тази страна всъщност получиха повишение“, коментира Байдън. 
Очакванията му са чрез инфраструктурния законопроект Щатите да получат най-добрата инфраструктура в света, както и 
неговото изпълнение да разкрие още работни места. Надява се да се осигури и достъпен високоскоростен интернет във 
всички точки на страната. 
„Знам, че в тази страна има много разочарование и умора. И знаем защо – COVID-19“, каза Байдън. По думите му силно 
заразният „Омикрон“ е причина за безпокойство, но не е причина за паника. Той призова за ваксинация и поставяне на 
бустерни дози. 
 
√ Остава извънредното положение на СЗО, въведено заради COVID-19 
Световната здравна организация засега няма да отменя спешното здравно положение, въведено заради пандемията от 
коронавирус. От СЗО обявиха, че остава т.нар. „извънредна ситуация за общественото здраве от международно 
значение“ (PHEIC), предаде ДПА. 
Това е най-високата степен на извънредно положение, която може да бъде издадена от организацията. Целта е 
правителствата да са нащрек за потенциално опасен риск за здравето. С този режим се налагат и специални задължения 
за докладване от страните членки. 
Здравната организация обяви извънредно положение заради COVID-19 на 30 януари 2020 г., като по това време беше 
известно само за около 100 инфекции извън Китай в 21 държави. Към тази седмица броят на заразените е над 326 млн. 
по целия свят, а смъртните случаи надвишават 5,5 млн. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60044270
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-joe-biden-business-health-inflation-6b6b0abfef867fc405e9f358ce2c3a09
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Няма официална декларация на СЗО дали здравната ситуация в пандемия, или не. На 11 март 2020 г. ръководителят на 
организацията, Тедрос Гебрейесус, за първи път обяви ситуацията с коронавируса за пандемия. 
Обявяването на извънредно положение за общественото здраве се прави по препоръка на група независими експерти. 
След това спешна комисия заседава на всеки три месеца за преоценка. Последната виртуална среща се състоя миналата 
седмица. 
 
Investor.bg 
 
√ Какво е бъдещето на газопроводите след края на газа? 
Нидерландия спира добивите от най-голямото газово находище в Европа и се чуди какво да прави с 
инфраструктурата  
През 2022 година Нидерландия ще спре добива на природен газ и пред страната изниква въпросът какво ще се случи с 15 
хил. километра газопроводи и газовата инфраструктура, пише Bloomberg. За нидерландската държавна компания NV 
Nederlandse Gasunie отгворът е водород. Компанията започна проучване дали газовата инфраструктура, която управлява 
може да се използва за пренос и съхранение на водород. 
Нидерландия се нуждае от водород, ако иска да се откаже от природния газ, смятат в NV Nederlandse Gasunie. "Това ще е 
възможност страната да си върне позициите, които имаше на газовите пазари", коментира и Катринус Йепма от 
Университета в Грьонинген. 
В Нидерландия се намира най-голямото газово поле в Европа - "Грьонинген". Страната реши да спре добива от 
него, въпреки критиките, след серия от земетресения. В допълнение правителството има намерение да намали 
емисиите въглероден диоксид наполовина през това десетилетие и фокусът вече е към зелени източници, а не към 
изкопаемите горива. 
Със свитите през последните години добиви приходите от продажба на газ за страната намаляват до 140 млн. евро през 
2020 година, спрямо над 10 млрд. евро преди десетилетие. Страната загуби и един от гигантите в тази област - Royal 
Dutch Shell, която мигрира към Лондон, след като нидерландски съд ѝ нареди по-амбициозно намаление на емисиите, 
а най-големият пенсионен фонд в страната съобщи, че ще продаде активите си в компании, чиято дейност е свързана с 
изкопаеми горива. 
Към момента 80% от енергийното потребление в страната се покрива от изкопаеми горива. Но и замърсяването в Европа 
става все по-скъпо - квотите за въглеродни емисии, търгувани в схемата ETS, поскъпнаха рекордно в края на миналата 
година. Очакванията са тенденцията да продължи и през зимните месеци, когато континента разчита основно на газ за 
отопление, въпреки енергийната криза, обхванала Европа. 
Всички тези обстоятелства правят зелените енергийни източници все по-привлекателни. Зеленият водород например 
става атрактивна алтернатива на природния газ и очакванията са, че до 2050 година ще бъде по-евтин от природния таз. 
По данни на Европейската комисия зеленият водород може да покрие поне 1/4 от енергийните нужди на света до 2050 
година. Продажбите на водород могат да достигнат стойност от 630 млрд. евро годишно. Плановете на Брюксел са до 
2030 година в общността да бъдат изградени 40 гигавата инсталации за производството на водород. 
Зеленият (беземисионен) или синият (нискоемисионен, тоест произведен от природен газ с улавяне на емисиите) 
водород ще бъде решението за тежката индустрия и транспорта, за които в момента няма много алтернативи на 
изкопаемите горива. Но очакванията са, че той няма да бъде икономически по-изгоден поне до 2030 година. В момента 
производството на зелен водород е четири пъти по-скъпо от природния газ. 
Но освен производството остава въпросът и за преноса на водорода. Според анализите голяма част от съществуващите 
днес газопроводи трябва да бъдат модернизирани, за да могат да изпълнят тази функция. Проучванията показват, че при 
преноса на водород през сегашната инфраструктура има изтичане на метан, който е дори по-опасен за атмосферата, 
отколкото е въглеродния диоксид. 
 
√ Седем причини разходите за живот в света да растат 
Глобалната инфлация е на най-високото си ниво от 2008 г. насам  
От покупките на хранителни стоки до отопляването на домовете – разходите за живот растат рязко в цял свят. Глобалната 
инфлация, която показва темпът на покачване на цените, е на най-високото си ниво от 2008 г. ВВС обобщава причините 
за това. 
Растящите цени на енергията и на петрола 
Цените на петрола намаляха в началото на пандемията, но оттогава търсенето отново тръгна рязко нагоре и достигна 
седемгодишен връх. В САЩ бензинът към момента струва средно 3,31 долара на галон спрямо 2,39 долара на галон 
преди една година. Сходна е ситуацията във Великобритания и ЕС. 
Цената на газа също расте, водейки до огромни сметки за централно отопление в цял свят. Търсенето от Азия тласка 
цените нагоре наред със студената зима в Европа миналата година, която намали газовите резерви. 
Недостиг на стоки 
Цената на много ежедневни потребителски стоки нараства по време на пандемията. Потребителите, които бяха 
блокирани у дома по време на блокадата миналата година, харчеха пари за домакински уреди и подобрения на дома, 
защото не можеха да ходят на ресторанти или на ваканция. 
Промишлени производители на места като Азия, много от които са изправени пред затваряния заради породените от 
COVID ограничения, оттогава не успяват да отговорят на търсенето. Това води до недостиг на материали като пластмаса, 

https://www.investor.bg/analizi/91/a/evropa-zatvaria-gazovi-nahodishta-na-fona-na-rekordni-ceni-336113/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/niderlandski-syd-naredi-na-shell-po-ambiciozno-namalenie-na-vyglerodnite-emisii-328575/
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бетон и стомана и тласка цените нагоре. Дървесината струваше с 80% повече от обичайното през 2021 г. във 
Великобритания и достигна над два пъти по-високо ниво от обичайната си цена в САЩ. 
Големи американски търговци на дребно като Nike и Costco повишават цените си заради по-високите разходи по 
веригите за доставка. Има недостиг и на микрочипове, които са жизненоважен компонент в коли, компютри и 
домакински уреди. 
Цени на превозите по море 
Глобалните компании за превоз на морски товари, които придвижват стоки по света, изнемогват заради растящото 
търсене след пандемията. Това означава, че търговците на дребно трябва да плащат много повече, за да стигнат тези 
стоки до магазините. В резултат на това цените се прехвърлят върху потребителите. 
Изпращането на един 12-метров контейнер от Азия към Европа сега струва 17 хил. долара, десет пъти повече, отколкото 
година по-рано, когато цената беше 1500 долара. Това е съпроводено с ръст на цените на превозите по въздух, а 
проблемът се задълбочава и от недостига на водачи на ТИР-ове в Европа. 
Блокирането на транспорта сякаш беше смекчено през декември, като САЩ започнаха да превъзмогват рекордното 
задръстване на пристанищата си. Но омикрон и появата на бъдещи варианти на COVID може да преобърнат 
положителните тенденции. 
Растящи заплати 
Много хора напуснаха трудовия пазар или промениха работата си по време на пандемията. В САЩ над четири милиона 
души напуснаха работа през април, сочат данни на министерството на труда. Това беше най-големият брой в историята. 
В резултат на това компаниите имат проблеми с наемането на служители като шофьори, преработчици на храна и 
сервитьори в ресторантите. Допитване сред 50 големи търговци на дребно в САЩ показа, че 94% имат проблем със 
запълването на незаети позиции. 
В резултат на това компаниите трябва да повишават заплатите или да предлагат бонуси за наемане на работа, за да 
привличат и задържат служители. McDonald's и Amazon предлагат бонуси при наемане на стойност между 200 и 1000 
долара. 
Тези допълнителни разходи за работодателите се прехвърлят върху потребителите. Глобалният бранд за дрехи Next 
съобщи, че планираните повишения на цените през 2022 г. отчасти се дължат на растящите разходи за заплати. 
Климатични последици 
Екстремното време в много части на света допринася за инфлацията. Глобалните доставки на петрол понесоха удар от 
ураганите „Айда“ и „Никълъс“, които преминаха през Мексиканския залив и нанесоха щети на американската петролна 
инфраструктура. 
А проблемите със задоволяването на търсенето на микрочипове бяха задълбочени след свирепа зимна буря, която 
затвори големи заводи в Тексас миналата година. Цената на кафето също нарасна, след като Бразилия, която е най-
големият производител в света, имаше лоша реколта заради най-тежката суша от почти един век насам. 
Търговски бариери 
По-скъпият внос също допринася да повишаването на цените. Новите правила за търговия след Brexit ограничиха вноса 
от ЕС към Великобритания с около една четвърт през 2021 г. Таксите за роуминг се завръщат за много британски туристи, 
които ще посетят Европа тази година. 
Освен това американските вносни мита върху китайски стоки почти изцяло са прехвърлени върху американските 
потребители под формата на по-високи цени. Китайският телекомуникационен гигант Huawei съобщи миналата година, 
че наложените му санкции от САЩ през 2019 г. засягат американските доставчици и глобалните потребители. 
Краят на пандемичната подкрепа 
Правителства в цял свят започват да оттеглят подкрепата си за бизнеса за справяне с последиците от коронавируса. 
Държавните разходи и заемите нараснаха в цял свят по време на пандемията. Това доведе до повишаване на данъците, 
което допринася за нарастването на разходите за живот в момент, когато заплатите на повечето хора остават 
непроменени. 
Много развити икономики имат политики, целящи да защитят служителите, като субсидиране на заплатите на пуснати в 
принудителен отпуск служители, социални политики за защита на най-нископлатените от тях. 
Някои икономисти смятат, че тези политики също може да тласкат инфлацията нагоре на фона на изтичането на мерките 
за подкрепа. 
 
√ Китай иска да е глобален фармацевтичен лидер, но първо трябва да се промени 
Пекин стимулира иновациите на местно ниво, но в глобален план продължава да търпи критики относно кражбите 
на технологии 
В края на 90-те години на миналия век Саманта Ду работи като учен за американският фармацевтичен гигант Pfizer, 
където е нагърбена с тежка задача: да получи одобрения за продажба на лекарства в Китай, нейната родна страна. Скоро 
тя открива разликата между щатския пазар, насочен към маркови продукти, и китайския му аналог, съсредоточен върху 
генеричните и традиционни лекарства. 
„Времето за одобрение на лекарствата в Китай отне със седем години повече от обичайното за САЩ или Европа“, 
споделя Ду, припомняйки си чувството на отговорност, което се заражда у нея, докато работи по задачата. Тя осъзнава, 
че Китай „ще има нужда от местни компании, както се нуждае и от глобалните фармацевтични и биотехнологични 
корпорации от Европа и САЩ“. 
Историята на Ду е ярък пример за това как политиката, хората и многото пари зараждат началото на глобалната 
фармацевтична експанзия на Пекин, пише Nikkei Asia Review. 
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През 2014 г. Ду основа Zai Lab. Компанията се разраства бързо благодарение на усъвършенстваната си терапия на рак и 
имунологични заболявания, като се листва както на борсата Nasdaq, така и в Хонконг, привличайки вниманието на 
глобалните инвеститори. 
Усилията на Ду се съчетават с усилията на администрацията на китайския държавен глава Си Дзинпин да помогне на 
Китай да развие своята фармацевтична индустрия. Сега тази страна, отдавна известна с производството на генерични 
лекарства и суровини за прекурсори, наречени активни фармацевтични съставки (АФС), също започна да създава нови 
лекарства. По-специално, наблюдава се силен растеж при биологичните фармацевтични продукти, или биологични 
продукти, които се считат за по-трудни за производство от обикновените лекарства. 
Пазарът на фармацевтични продукти в Китай вече е втори по големина в света след този на САЩ, до голяма степен 
благодарение на вътрешното търсене от болниците. Сега Пекин иска да направи последната стъпка и да надмине САЩ. 
Въпреки това, китайските методи - от подозрения за кражба на интелектуална собственост до въпроси относно 
качеството - предизвикаха значителни критики. 
Nikkei Asia проучи как Китай се превърна в най-големия глобален доставчик на ваксини срещу COVID-19. Тук изданието 
разглежда как бързият гамбит става част от много по-мащабното усилие на Пекин да доминира на международния пазар 
на лекарства. 
Китайски иРНК ваксини 
В рамките на пандемията от COVID-19 Китай доставя „конвенционални“ ваксини, при които инактивираният вирус 
предизвиква имунен отговор. Обратно, ваксините, направени от западните гиганти Pfizer и Moderna, са нов тип 
инокулация, наречена информационна РНК, която „тренира“ имунната система да се бори с вируса. 
Историята на това технологично разделение Изток-Запад може би е напът да се промени. Хануън Ли, главен 
изпълнителен директор на Stemirna Therapeutics – основана през 2016 г. и фокусирана върху продуктите, базирани на 
РНК – прогнозира през 2019 г., че в рамките на пет години пазарът на иРНК технологията ще „избухне“. Това твърдение се 
оказа пророческо. И противно на общоприетото схващане, Китай също засили присъствието си при иРНК ваксините, 
което подчертава възхода му като фармацевтична фабрика. 
 

 
Броят на ваксините според тестовата фаза. Графика: Център за ваксини към Лондонското училище по хигиена и 

тропическа медицина 
 
Коронавирусната иРНК ваксина, разработена от Stemirna, например, показа ефективност срещу някои варианти на COVID, 
включително делта, според компанията. 
През 2020 г. Fosun Pharma, един от най-големите производители на лекарства в Китай,  си партнира с германската 
BioNTech, за да ускори разработването и комерсиализацията на ваксината в Китай. 
Китайската биофармацевтична компания Everest Medicines получи миналия септември правото да доставя иРНК ваксини, 
разработени от Providence Therapeutics, канадска биотехнологична компания, в Китай и някои страни от Югоизточна 
Азия. И Everest, и Fosun обявиха, че разработват и нови ваксини за омикрон варианта на коронавируса. 
Като цяло, според Центъра за ваксини към Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина, има 20 ваксини 
срещу COVID-19, разработени от китайски организации, които се тестват клинично към ноември 2021 г. Те варират от 
тези, които използват стари технологии до най-новите РНК иновации. Китайските компании Sinopharm и CanSino, които са 
пуснали на пазара конвенционални ваксини, сега са се насочили и към разработването на иРНК препарати. 
Някои компании в Китай работят върху свои собствени иРНК ваксини без чуждестранни партньори. 
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Suzhou Abogen, двегодишен китайски стартъп, си партнира с Walvax, една от най-големите китайски компании за 
ваксини, и Института по военна медицина към Академията за военни науки. Те са разработили първата иРНК ваксина, 
одобрена за клинични изпитания в Китай, известна като ARCoV. Изпитания също са одобрени или вече проведени в 
Мексико, Индонезия и Непал. Според статия, публикувана в Cell, американско научно списание, ARCoV не изисква 
толкова ниска температура за съхранение, колкото препаратите на Moderna и Pfizer. 
Достигане до върха 
Става все по-ясно, че всички съществуващи ваксини срещу коронавирус, включително иРНК вариантите, губят 
ефективност с течение на времето. Това отваря големи възможности за нови имена в индустрията, включително за тези 
от Китай, които могат да се присъединят към надпреварата за глобална инокулация. 
Това, че китайските играчи са в състояние да се състезават, е доказателство за това докъде са стигнали те. 
Брой на лекарствата на китайските фармацевтични компании, тествани клинично. Графика: Boston Consulting Group 
Десетилетията на производство на генерични лекарства и АФС от страна на китайски компании натръпват необходими 
опит за тази цел. „Китай е основният производител на АФС в световен мащаб, притежава огромен капацитет за 
биопроизводство и може да разширява операциите си“, коментира д-р Абигейл Коплин, преподавател във Vassar College. 
Този капацитет помогна Китай да стане най-големият износител на ваксини срещу COVID-19, което предвещава голяма 
промяна в структурата на глобалното фармацевтично предлагане. 
„Честно казано, би било много трудно да си представим преди пет години, че китайските лекарства биха могли да се 
продават на задграничните пазари“, споделя Мишел Ю, инвестиционен директор във Value Partners, базирана в Хонконг 
компания за управление на активи. Причината, според нея, е, че повечето лекарства, разработени в Китай, са продукти за 
вътрешния пазар. 
Много нововъзникващи фармацевтични компании вече показват амбиции за глобален растеж. BeiGene, чието лечение на 
рак чрез медикамента Brukinsa спечели одобрение от Американската администрация по храните и лекарствата през 2019 
г. – първото подобно за китайска компания – разполага с няколко офиса и обекти извън Китай. Производствените му 
съоръжения в Китай са проектирани да следват стандартите, обособени не само от Китай, но и от американските и 
европейските регулатори. 
WuXi Biologics, базирана в Китай фармацевтична изследователска група, оперира с производствени бази в Ирландия, 
Германия и САЩ. 
Shanghai Junshi Biosciences продаде своето лечение с антитела срещу рак с Toripalimab на базираната в САЩ Coherus, като 
получи общо 1,11 млрд. долара. Junshi също спечели одобрения за лечението си с антитела срещу COVID-19 от над 15 
страни и региони, включително от САЩ 
Разделение по дял на чуждестранните фармацевтични компании и китайските фармацевтични и биотехнологични 
дружества на китайския пазар. Графика: McKinsey 
„Жертвахме други важни проекти като лечение с PD-1 за няколко месеца, за да придвижим COVID терапията с 
неутрализиращи антитела до клиничния етап в началото на миналата година“, споделя пред Nikkei Asia Нинг Ли, главен 
изпълнителен директор на Junshi. 
Когато става въпрос за иРНК COVID ваксини, някои китайски компании твърдят, че суровините, които използват, също са 
предимно местни. 
„Китайските фармацевтични компании могат да действат наравно с големите фармацевтични дружества в бъдеще“, 
смята Коджи Кавашима от японската търговска къща Marubeni, която развива съвместно предприятие с Fosun Pharma в 
Шанхай, наречено Fobeni. 
Приоритет на комунистическата партия 
Отвъд икономическите съображения, лекарствата - особено биологичните лекарства - се превърнаха в приоритет на 
китайското правителство поради демографските промени. Населението на страната застарява бързо, отчасти поради 
предишната си дългогодишна политика за ограничаване на раждаемостта, като комунистическата партия търси 
иновативни начини за управление на нарастващото натоварване на здравеопазването. 
Много от нейните фармацевтични начинания се фокусират върху хронични заболявания и рак, като биологичните 
препарати също могат да се насочат към такива заболявания. 
„Стратегията на Китай в биофармацевтичния сектор се основава на дългосрочна перспектива, точно както нейната 
политика ясно заявява“, коментира Тошиюки Мурай, продуктов специалист в Sumitomo Mitsui DS Asset Management. 
Биофармацевтичните продукти са една от ключовите индустрии, посочени в правителствената стратегия „Произведено в 
Китай 2025“. 
От 2015 г. правителството направи множество промени в политиките, свързани с фармацевтичните продукти, много от 
които са предназначени да насърчават иновациите в рамките на местните компании. 
Първо, китайските власти се стремят да хармонизират своите стандарти с тези на другите страни. През 2017 г.Китай се 
присъедини към Международния съвет за хармонизация, който определя международни правила за производството на 
фармацевтични продукти, като уточняване на броя на пациентите в клиничните изпитания. 
Китай също така преразгледа процеса на тестване и одобрение на лекарства. Преди шест години отнемаше около 
година, за да получи зелена светлина за провеждане на клинично изпитание на лечението с антитела на Junshi; 
одобрението на неговия препарат срещу COVID-19, разработено през 2020 г., отне само две седмици. Регулаторният 
орган ускори процеса, като назначи повече персонал и даде възможност за приоритетни прегледи за редки заболявания. 
В същото време генеричните лекарства стават все по-малко рентабилни поради политиката на централизирано 
закупуване на правителството. Цените на лекарствата бяха намалени средно наполовина, когато новата система беше 
въведена през 2018 г., в отговор на нарастващите национални разходи за здравно осигуряване. 
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Това принуди много производители на генерични лекарства да пренасочат ресурсите си към разработването на модерни 
продукти като биологичните препарати. „Китайското правителство постъпи доста мъдро, тъй като успешно понижи 
маржа на генеричните лекарства, като същевременно вдигна летвата за научноизследователска и развойна дейност“, 
така че китайските фармацевтични продукти да могат да се конкурират в световен мащаб“, посочва Ю от Value Partners. 
Разширяващият се Национален списък с лекарства за реимбурсиране – доминиращият публичен механизъм за 
реимбурсиране на лекарствата в Китай – отразява нарастващата подкрепа за нови лекарства. Властите започнаха да 
актуализират списъка ежегодно през 2017 г. През 2021 г. 74 лекарства са влезли в него, вторият най-голям брой след 119-
те през 2020 г. По-важното е, че 62% от добавените представляват нови продукти, пуснати на пазара от 2020 г. насам, 
което подчертава готовността на Китай да приеме иновативни терапии с по-бързо темпо. 
Това помага да се подобри достъпът до нови лекарства, да се съкрати интервалът от време между пускането на пазара и 
възстановяването на разходите и „изиграва важна роля в насърчаването на иновациите“, според Брус Лю, партньор във 
водещата стратегическа консултантска компания Simon Kucher & Partners. 
Военните също изиграват важна роля в стремежа към иновации в сектора. 
През последните години армията наема учени за участие в национални биологични проекти. Чън Уей, известен военен 
учен, който работи върху имунизациите срещу Ебола и ТОРС, участва в разработването на ваксината CanSino срещу 
коронавируса. 
Научният екип в Пекинския институт по биотехнологии помага в концептуалния етап на ваксините, изтъква Пиер Арман 
Моргон, вицепрезидент по международните бизнес операции в CanSino. 
Екипът на CanSino завърши втора фаза от проучването на първата ваксина срещу COVID-19, поставяна чрез инхалация. 
Според Адам Ни, редактор на China Neican, този вид гражданско-военно сливане е характерно за индустриалната 
политика на Пекин. Той посочва, че военните са натоварени от Пекин да разработват ваксини в сътрудничество с 
компании. 
Завръщането на "морските костенурки" 
Втори фактор зад бързия растеж на Китай във фармацевтичната индустрия е завръщането на учени, които трупат опит в 
други стрнаи. В Китай завърналите се често за наричани „морски костенурки“, като се има предвид миграцията на тези 
животни, които често прекосяват океана, но в крайна сметка се връщат обратно. 
Биологични компании, включително CanSino и Abogen, са създадени именно от такива „морски костенурки“. 
Преди три години Рейджи Моришима, вицепрезидент на Fobeni, беше изненадан от работната култура в Китай, когато за 
първи път се премести в Шанхай от Токио. Той споделя, че се чувства „доста западно“, когато открива, че служителите 
вече са силно специализирани в китайски фармацевтични компании. 
Главният изпълнителен директор на Junshi Нинг Ли работи в миналото за Американската администрация за храните и 
лекарствата и във френския производител на лекарства Sanofi. По неговите думи това е позволило на компанията му да 
ускори своето развитие, тъй като е предоставил опит както от търговската, така и от регулаторната страна на индустрията. 
Според Ли повечето експерти в Junshi също идват от мултинационални компании. 
Съществуват различни стимули за завръщането на морските костенурки у дома. Джин Ли, главен изпълнителен директор 
на базираната в Съчуан Hitgen, се присъединява към правителствената програма „Хиляда таланти“, според China Daily. 
Програмата предлага финансиране и щедри ползи за фармацевтичните разработчици и техните семейства. Ли има зад 
гърба си стаж в AstraZeneca. 
В някои случаи китайските фармацевтични компании предлагат и акции за наемане на таланти с опит в чужбина. 
Паричните потоци 
Третият стълб на китайската фармацевтична индустрия е прост: пари в брой. Инвестициите от фирми за частен капитал и 
рисков капитал във фармацевтичния сектор на Китай достигат рекордните 2 млрд. долара през 2021 г., според Pitchbook. 
 

 
Листнати китайски фармацевтични компании. Графика: Factset 

 
Според изследване на Deloitte през 2020 г. в Китай са реализирани 93 сделки за сливания и придобивания, свързани с 
научноизследователска и развойна дейност, във фармацевтичната индустрия на обща стойност 14,1 млрд. долара. Това е 
повече от 76-те сделки на стойност 13,5 милиарда долара, отчетени през 2019 г. 
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Продажби и R&D разходи на публичните фармацевтични компании. Графика: Factset 

 
Някои големи инвеститори са се насочили към китайски предприятия. Innovent Biologics, компания за разработване на 
лекарства, основана през 2011 г., набира пари главно от международни компании, включително от сингапурската 
Temasek и базираната в САЩ Capital Group Private Markets, преди да осъществи своето първично публично предлагане 
(IPO) през 2018 г. 
При стартъпите в областта на биологичните продукти се забелязва приток на финансиране, откакто Хонконг разреши 
подобни листвания през 2018 г., в опит да подражават на Nasdaq. 
Обратна реакция 
Бързият растеж на китайския фармацевтичен сектор доведе до обвинения в кражба на технологии от САЩ. 
Няколко китайски учени са обвинени в кражба на материали и изследвания от американски институции и компании, 
включително от Университета „Корнел“ и GlaxoSmithKline. Националният институт по здравеопазване обвини китайски 
учени, че не разкриват чуждестранните си връзки, а 93% от случаите на разследване през 2020 г., включват китайски 
финансиране. 
Твърди се, че по време на пандемията от COVID-19 подкрепяни от Китай хакери са участвали в шпиониране или кражба 
на информация, свързана с ваксините в САЩ, Испания и Индия. През май 2020 г. ФБР и Агенцията за киберсигурност и 
инфраструктурна сигурност на САЩ предупредиха организации, изследващи коронавируса, че са изправени пред заплаха 
от „вероятно насочване и компрометиране на мрежата“ от страна на Китай. 
Законите за интелектуалната собственост на Китай също помагат на компаниите да се възползват от идеите на 
международните конкуренти. Робърт Аткинсън, основател и президент на Фондацията за информационни технологии и 
иновации, мозъчен тръст в САЩ, споделя, че китайската патентна система е „предназначена да позволи на китайските 
компании да имат достъп до патентна информация“ от мултинационални компании. Много фирми не са склонни да 
отмъстят от страх да не компрометират присъствието си на огромния китайски пазар. 
Това обаче не единственият проблем за Китай. Някои местни фармацевтични компании също се сблъскват с критики, че 
техните данни не отговарят на международните стандарти, че индустрията е пълна с подкупи и че проблемите с 
качеството продължават. 
Въпреки очевидния напредък на Китай през последните години страната все още има "дълъг път", преди да се превърне 
в истински глобален играч, твърди Томоюки Шибугучи от Японската служба за изследвания на фармацевтичната 
индустрия. Неговото изследване показва, че само 15% от всички продукти, произхождащи от Китай, са преминали през 
глобални клинични изпитания в Европа, САЩ и Япония. Той посочва, че по-малко иновативните лекарства - които може 
да са подобни на съществуващите глобално признати лекарства, с направени модификации и по-ниски цени - все още 
държат голям дял от разработването на лекарства в Китай. 
В същото време Китай безмилостно защитава своята фармацевтична индустрия, а чуждестранните конкуренти с 
експозиция към местния пазар трябва да разчитат на милостта на правителствените регулатори. Въпреки че това помага 
за стимулиране на бързия растеж на вътрешния сектор, ситуацията може да попречи на усилията на Китай да победи 
САЩ във фармацевтичната надпревара. 
Рьо Ханамура, партньор в Arthur D. Little Japan, твърди лаконично: „Ако Китай иска да направи иновациите с глобални 
знания, той трябва да се промени“. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 100 патриотични милионери: Вземайте повече от парите ни - другите страдат, а ние ставаме по-богати 
в. 24 часа - 961 отиват на конгрес на БСП, а настроенията са: подкрепа за Корнелия Нинова 
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в. Монитор - Колекторът звъни през два дни 
в. Монитор - 84 млн. лв. са събрани от глоби по пътищата 
в. Телеграф - Жилят ни с по 200 лв. от името на пощата и банки 
в. Телеграф - Премиерът Кирил Петков: По-ниски сметки за ток през февруари 
в. Труд - Ваксините не убиват, но не знаем какво причиняват 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - София и още 7 области затягат мерките въпреки плана на кабинета 
в. Телеграф - Президентът за първата визита на кабинета в РСМ: Сигналите от Скопие са позитивни 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. Огнян Герджиков, юрист и бивш председател на парламента: Промени в конституцията трябва да се 
правят внимателно, а не по хрумвания на някого 
в. Монитор - Проф. Ана Кочева от Института за български език при БАН: Визитата в Скопие беше по-скоро бизнес среща 
в. Телеграф - Мариана Кукушева, председател на Националния съюз на хлебарите и сладкарите: 9 процента данък е 
добър за всички 
в. Труд - Регионалният министър Гроздан Караджов пред "Труд": Всеки инвестиран сега лев в инфраструктура ще се 
върне десеторно като доходи за хората 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Как да се изчегъртат СЕМ и Кошлуков 
в. Монитор - Безкомпромисно срещу побойниците на медици! 
в. Телеграф  - Дронове таксита ще возят хора дo 2030 г. 
в. Труд - Зловещите идеи на МВР-министъра 
в. Сега - 6 неудобни въпроса по казуса "Цацаров" 
в. Сега - Гледай ГЕРБ, мисли за ПП 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- В условия на инфлация - как да се помогне на бизнеса и домакинствата? 
- След срещата в Скопие. Отвори ли България нова страница в преговорите? – позицията на Даниел Митов 

от ГЕРБ. 
- На живо от Бургас – какво наказание ще получат задържани младежи за кражба на мобилните 

телефони? 
- Защо най-често сме употребявали думите "преценям", "антиваксър" и "изчегъртвам" през миналата 

година? 
НТВ, „Здравей, България“ 

- Кой ще оглави Антикорупционната комисия след оставката на Цацаров? И  още – за поста на главния 
прокурор и промените в съдебната система – гост - правосъдният министър Надежда Йорданова. 

- Ново затягане на мерките. Как поредните ограничения ще се отразят на здравната система и 
икономиката? 

- Да си купиш зелен сертификат с чужда слюнка. Каква е схемата – на живо от Австрия. 
- В "Дръжте крадеца!" - младежи разбиват и обират магазини в Бургас 

 
√ Предстоящи събития в страната на 21 януари 
София. 

- От 8:30 ч. в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ по случай Бабинден ще се проведе традиционният 
ритуал по измиване ръцете на „бабата“ – акушерка или акушер-гинеколог от екипа на Родилно 
отделение. 

- От 11:00 ч. до 12:30 ч. в платформата зуум ще се проведе уебинар на тема „Селскостопанската политика 
на ЕС след 2023 г. 

- От 11:00 ч на кръстовището на бул. „Акад. Ст. Младенов“ и ул. „8 декември“ ще се състои брифинг на 
представител на Пътна полиция, ГДНП. Темата е свързана със започваща нова специализирана 
полицейска операция. 

- От 11:30 ч. ще се извърши опелото на проф. Венец Димитров ще се състои пред църквата на Централни 
гробища. Службата ще се извърши отвън. 

- Ваксинационният център на Военномедицинска академия (ВМА) ще работи с ново работно време, 
считано от 21.01.2022 г. Всички желаещи граждани ще могат да се имунизират от понеделник до петък, 
от 08.30 до 16.00 часа. В съботно-неделните дни Ваксинационният център няма да работи. 
Имунизацията се осъществява с ваксините на Moderna, Pfizer/BioNTech и Janssen. Не е необходимо 
предварително записване. 

*** 
Септември 

- От 12:00 ч. на гара Септември Петя Илиева заедно с акредитираните у нас посланици на 19 държави от 5 
континента ще представят „Галерия на колела - мостове между народите” върху единствената 
действаща теснолинейка в България.  
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*** 
Чепеларе 

- От 21 до 27 януари Чепеларе става състезателен център на Европейския шампионат за мъже и жени, 
който ще бъде и кръг от световната купа, световно първенство за младежи до 23 години и шампионат на 
планетата за ветерани. Мястото на срещата е местността "Хайдушки поляни", която ще е арена на общо 
осем официални старта в различните надпревари. 
 

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

