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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТВ 
 
√ Бюджетът и доходите ни: Таванът за осигуряване става 3400 лева от април 
Предвижда се увеличение на минималната заплата и майчинските за втората година 
Бюджетът на държавата за тази година е готов. По изключение заради изборите, финансовият закон ще влезе в сила от 
април.  
Финансовият министър Асен Василев представи параметрите, които касаят пряко доходите ни. 
Предвижда се увеличение на минималната заплата и майчинските за втората година, но и по-високи осигуровки на 
хората с доходи над 3000 лева.   
В проектобюджета се залагат над 63 милиарда лева разходи и около 57 милиарда лева приходи. Бюджетния дефицит ще 
е 4,1%. 
Предвиден е нов дълг до 7,3 милиарда лева, като част от парите ще отидат за погасяване на стари плащания. 
В проекта са заложени 112 милиона лева за семейни помощи и обезщетения, над 850 милиона за добавките към 
пенсиите до средата на годината, 85 милиона за безплатни детски градини и още 70 милиона за строеж на нови градини 
и ясли. 
Минималната заплата ще стане 710 лева от сегашните 650. 
Максималният осигурителен доход ще се вдигне на 3400 лева, което означава че ще се увеличат удръжките на хората с 
високи заплати. 
Любина Йончева е решила да гледа своето дете първите 3 години. Увеличението на майчинските през втората година на 
710 лева определено ще изиграе роля. 
„Малко по-добре е но със сигурност не е достатъчна сума, защото и цените растат нагоре“, казва тя. 
За синдикатите по-високото майчинство дори е недостатъчно. Работодателите обаче са на друго мнение. 
„Насърчаване на получаването на едни готови пари, седейки вкъщи, дали като безработен, дали като майка, вместо да се 
насърчи реализацията.... Тези 710 лева забележете - те са необлагаеми, това би се приравнило на 910 лева брутна 
заплата“, посочва Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„Те са с още по-високи разходи и всъщност ние като държава казваме на майките с малки деца – „Ние ви оставяме в 
дълбока бедност. Не ви стимулирате да раждате“. Все пак трябва да отбележим, че това е увеличение, което не беше 
очаквано в началото на миналата година“, посочва Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“. 
Финансовият министър отчете, че с новия бюджет се поставя и началото на нова политика. 
„Политика която държавата не раздава на калпак и не разнася чували, а инвестира в проекти с възвращаемост, в хората 
на България и в така необходимата ни инфраструктура“, каза министърът на финансите. 
Според Василев вдигането на максималният осигурителен доход, срещу което се противопоставят основно компаниите 
от IT сектора е било обсъдено с тях. От бранша обаче се оказаха напълно изненадани. 
„Компаниите, които произвеждат продукти нямат нищо против, а компаниите които работят „на ишлеме“ имат нещо 
против, но истината е че България няма как да стане богата държава, ако се занимаваме с аутсорсинг и продаваме ниски 
заплати“, каза Василев. 
„С нито една от асоциациите, които представляват компании със служители над максималния осигурителен доход не е 
говорено“, посочват от Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии. 
Сметките показват, че с по-високата осигуровка, хората с доход 3 400 лева например ще дават на държавата 50 лева 
повече. Вноската за осигуровки на работодателя ще се увеличи със 75 лева. Отсега е ясно че бюджета за 2022 ще бъде 
прекроен в средата на годината. 
За повече информация вижте видеото. 
  
Novini 24/7 
 
√ Бюджетът и доходите ни: Таванът за осигуряване става става 3400 лева от април 
Бюджетът на страната за тази година е подготвен. По изключение поради изборите, финансовият закон ще влезе в 
действие от април. 
Финансовият министър Асен Василев показа параметрите, които касаят директно приходите ни. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/bjudzhetat-i-dohodite-ni-tavanat-za-osigurjavane-stava-stava-3400-leva-ot-april.html
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Предвижда се нарастване на минималната заплата и майчинските за втората година, само че и по-високи осигуровки на 
хората с приходи над 3000 лв.. 
В проектобюджета се залагат над 63 милиарда лв. разноски и към 57 милиарда лв. доходи. Бюджетния недостиг ще е 
4,1%. 
Предвиден е нов дълг до 7,3 милиарда лв., като част от парите ще отидат за погасяване на остарели заплащания. 
В плана са заложени 112 милиона лв. за фамилни помощи и компенсации, над 850 милиона за добавките към пенсиите 
доникъде на годината, 85 милиона за безвъзмездни детски градини и още 70 милиона за градеж на нови градини и ясли. 
Минималната заплата ще стане 710 лв. от сегашните 650. 
Максималният застрахователен приход ще се вдигне на 3400 лв., което значи че ще се усилят удръжките на хората с 
високи заплати. 
Любина Йончева е решила да гледа своето дете първите 3 години. Увеличението на майчинските през втората година на 
710 лв. несъмнено ще изиграе роля. 
„ Малко по-добре е само че сигурно не е задоволителна сума, тъй като и цените порастват нагоре “, споделя тя. 
За синдикатите по-високото майчинство даже е незадоволително. Работодателите обаче са на друго мнение. 
„ Насърчаване на приемането на едни подготвени пари, седейки у дома, дали като незает, дали като майка, вместо да се 
насърчи реализацията.... Тези 710 лв. забележете - те са необлагаеми, това би се приравнило на 910 лв. брутна заплата “, 
показва Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„ Те са с още по-високи разноски и в действителност ние като страна споделяме на майките с дребни деца – „ Ние ви 
оставяме в дълбока беднотия. Не ви стимулирате да раждате “. Все отново би трябвало да отбележим, че това е 
нарастване, което не беше предстоящо при започване на предходната година “, показва Ваня Григорова, КТ „ Подкрепа “. 
Финансовият министър регистрира, че с новия бюджет се слага и началото на нова политика. 
„ Политика която страната не раздава на калпак и не разнася чували, а влага в планове с възвращаемост, в хората на 
България и в по този начин нужната ни инфраструктура “, сподели министърът на финансите. 
Според Василев повдигането на оптималният застрахователен приход, против което се опълчват главно фирмите от IT 
бранша е било разисквано с тях. От сектора обаче се оказаха изцяло сюрпризирани. 
„ Компаниите, които създават артикули нямат нищо срещу, а фирмите които работят „ на ишлеме “ имат нещо срещу, 
само че истината е че България няма по какъв начин да стане богата страна, в случай че се занимаваме с аутсорсинг и 
продаваме ниски заплати “, сподели Василев. 
„ С нито една от асоциациите, които съставляват компании със чиновници над оптималния застрахователен приход не е 
говорено “, показват от Асоциация за нововъведения, бизнес услуги и технологии. 
Сметките демонстрират, че с по-високата осигуровка, хората с приход 3 400 лв. да вземем за пример ще дават на 
страната 50 лв. повече. Вноската за осигуровки на работодателя ще се усили със 75 лв. Отсега е ясно че бюджета за 2022 
ще бъде прекроен в средата на годината. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: За миналата година статистиката отчита загуба на 55 хил. работни места  
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. Това каза за Bulgaria ON AIR 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
„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“, каза Васил Велев. 
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. Развитието на международното положение ще окаже силно влияние на цените. Високите цени не 
следва да ни плашат, трябва да превключим изкривения пазарен модел. Всяка година потребителите подпомагаме 
енергетиката с 2 млрд. лв. В момента ситуацията е благоприятна за енергетиката", допълни още Велев. 
Мрежовите такси ще бъдат по-високи и след отпадане на мораториума, уточни председателят на АИКБ. 
  
Dnes.bg 
 
√ Васил Велев за тока: Това е компенсиране - връщане на надвзетото 
Трябва да превключим изкривения пазарен модел, смята той 
Премиерът Кирил Петков вчера обяви, че компенсациите за високите цени на тока и газта ще дойдат през февруари и ще 
обхващат декемврийските и януарските сметки. 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. 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-

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/253019-novite-kompensatsii-za-toka-i-gazta-davali-predvidimost-na-biznesa
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тесен диапазон", обясни пред Bulgaria ON AIR председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил 
Велев. 
"За миналата година статистиката отчита загуба на 55 хил. работни места. Сред причините е високата цена на 
електроенергията", заяви Велев.   
"Високите цени не следва да ни плашат, трябва да превключим изкривения пазарен модел", смята той.   
"Всяка година потребителите подпомагаме енергетиката с 2 млрд. лв. В момента ситуацията е благоприятна за 
енергетиката", категоричен е Васил Велев.  
Мрежовите такси ще бъдат по-високи и след отпадане на мораториума, уточни председателят на АИКБ. 
 
Politika.bg 
 
√ 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. 
 
БГ Предприемач 
 
√ АИКБ обявява началото на номинациите за годишните награди „Икономика на светло“ за 2021 г 
АИКБ обявява началото на номинациите за годишните награди „Икономика на светло“ за 2021 г., срокът за изпращане на 
формулярите е до 28 февруари 2022 г. на електронна поща: v.radeva@bica-bg.org.  
Наградите ще бъдат връчени на 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. 
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. 
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. 
Повече информация и изтегляне на формуляра за номиниране ТУК https://bica-bg.org  
Моля, върнете попълнения формуляр в срок до 28 февруари 2022 г. на електронна поща: 
v.radeva@bica-bg.org  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:v.radeva@bica-bg.org
https://bica-bg.org/
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Президентската институция и влиянието ѝ в политическите процеси в България 
Президентската институция е плод на младата ни демокрация, която заложи в основата ѝ известни противоречия. С 
висока легитимност, пряко избран от народа, президентът получава по-скоро представителни функции, изчерпани в 5 
члена от Конституцията. 
Действителността показва, че с активна позиция президентът има достатъчно възможност да влияе на политическите 
процеси в страната. Да играе ключова роля във времена на кризи - а те в последните 30 години не стихват. 

• Желю Желев - президент от 1992 до 1997 г. 
Д-р Желю Желев беше първият, който зае централно място в трудните времена на прехода. 
"Липсва ни демократична система, която да снеме веригите от ръцете ни, прангите от краката ни, гипса от 
мозъците ни, за да може да се разгънем, да се развихрим и да се покажем на света на какво сме способни като 
народ", каза той. 
Основната кауза на Желев беше страната да извърви своя мирен път от тоталитаризъм към демокрация. Но изигра важна 
роля и в други събития и процеси. Приет и на изток, и на запад той е единственият държавен глава, който успява да 
говори с Борис Елцин по времето на августовския пуч през 1991 година. По негова инициатива България беше първата 
държава, признала независимостта на Македония. 
Като коректив на законодателната и изпълнителната власт, Желю Желев беше първият президент, който изпадна в 
противоречие с партията, която го издигна. През лятото на 1992 година остро критикува правителството на Филип 
Димитров, което доведе до влошаване на отношенията му със СДС. Тази пресконференция остана в историята като 
„Боянските ливади“. По-късно вътрешните избори на СДС извадиха на предна линия следващия президент. 

• Петър Стоянов - президент от 1997 до 2002 г. 
Петър Стоянов застана начело на България, блокирана от тежка икономическа и политическа криза. След нестихващи 
протести, социалистическото правителство на Жан Виденов подаде оставка. 
В резултат на драматични преговори, в свикания от президента консултативен съвет, Георги Първанов и Николай Добрев 
върнаха мандата за съставяне на правителство и страната тръгна към предсрочни парламентарни избори. 
"Използвам този случай и тази драматична обстановка, която се създаде вън, да ви заявя, че фабриката за илюзии в 
България вече трябва да бъда затворена", коментира Стоянов. 
Петър Стоянов назначи служебно правителство - важно правомощие на държавния глава. Кабинетът на Стефан 
Софиянски започна преговори с МВФ за въвеждане на валутен борд, за да се спре хиперинфлацията. Но и Петър Стоянов, 
в ролята си на коректив, не спести критики към партията си. През 2001 година видя слабости в управлението на Иван 
Костов, което предизвика сериозно напрежение. 
"Аз искам от Иван Костов да прояви кураж и решителност, и самокритичност, и максимална откровеност към 
българските граждани. Иване, те ще те разберат!", призова Стоянов. 

• Георги Първанов - президент от 2002 до 2012 г. 
Неочаквано за мнозина, Петър Стоянов загуби следващите президентски избори от лидера на БСП Георги Първанов. Той 
стана и първият президент, избран два пъти последователно, неговите 10 години минаха сравнително спокойно. В 
мандата му страната ни постигна две важни цели, за които активно работиха и предшествениците му. Първо -
 присъединяването ни към северноатлантгическия пакт. 
"Това без съмнение е повратна точка в историята на държавата. Защото нашата страна ще постигне 
геостратегическата тежест, към която се стреми в продължение на години", заяви Първанов. 
Година по-късно, заедно с премиера Симеон Сакскобургготски сложи подписа си и под договора за присъединяването 
на България към ЕС. 
"Днес е ден на историческата справедливост. Защото по дух, по самочувствие, българите винаги са се чувствали 
европейци", заявява президентът. 
Първанов активно участва в преговорите с Русия за изграждането на АЕЦ "Белене", петролопровода Бургас-
Александруполис, газопровода "Южен поток", които така и не се реализираха. 
"С подписаните днес енергийни споразумения България успя да подпише голям шлем", коментира Георги Първанов. 
Като лична кауза Първанов прие и освобождаването на българските медици от либийския затвор. Но и той стигна до 
момента, в който изпадна в противоречие с наследника си в БСП – критикува Сергей Станишев като премиер заради 
съветници, назначени в управлението на държавни дружества. 

• Росен Плевнелиев - президент от 2012 до 2017 г. 
Петте години на Росен Плевнелиев бяха много по-бурни. Той работи с три парламента и 5 правителства, две от които 
лично назначи – на Марин Райков и Георги Близнашки. Свали доверието си от правителството на Пламен Орешарски 
заради назначението на Делян Пеевски за ръководител на Държавната агенция за национална сигурност. 
"След това назначение и по начина, по който то беше извършено, моят кредит на  доверие е изчерпан", каза 
Плевнелиев. 
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Той се възползва и от друго свое право - инициира референдум за електронното гласуване. И той сблъска позиции с 
ГЕРБ и лидера му, но на външнополитическата сцена – разминаха се по въпроса за присъствието на НАТО в Черно море. 
"Няма да е лесно на много хора в България да осъдят Русия за атаката срещу международното право. Но ние сме 
длъжни да го направим", заяви Плевнелиев. 

• Румен Радев - президент от 2017 до днес 
Румен Радев влетя в политиката непознат за широката аудитория. Зад кандидатурата му застана БСП. Още с встъпването 
си в длъжност Румен Радев назначи първото си служебно правителство, начело с Огнян Герджиков. 
Още тогава излезе спорът за нови изтребители, който стана повод за първия му сблъсък с Бойко Борисов. 
"Води се тази битка, макар че не смеят официално да я обявят, но считайте, че щом като я търсят, ще я получат", 
бе категоричен Радев. 
И оттогава битката непрекъснато се разгаряше на различни фронтове: 
"Той (Бойко Борисов, бел. ред.) дължи отговори на въпроси: Имал ли е срещи и продължава ли да има срещи с г-н 
Пеевски? Имал ли е и продължава ли да има общи бизнес интереси с г-н Пеевски?", попита Радев. 
"Ако има каквито и да било данни за мой бизнес с Делян Пеевски, го моля незабавно днес да сезира прокуратурата", 
отговори Борисов. 
Румен Радев първоначално отказа да подпише указ за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор. Последваха 
ответни удари и серия от компромати. 
"Президентът Радев си позволява да вдига дрон и да ме снима", заяви Бойко Борисов. 
"Моят дрон е толкова добър, че може да влиза в спални, да прави записи, да отваря чекмеджета и да ги тъпче с пачки 
евра", отговори Радев. 
Обиски и арести в президенството отприщиха протести, президентът излезе на площада. 
"Не на страха, ще си върнем България! Мутри, вън!", заяви Радев. 
Само за половин година президентът назначи два служебни кабинета начело със Стефан Янев, тъй като следващите два 
парламента не успяха да излъчат редовно правителство. 
И Румен Радев стигна до разрив с лидера на партията, която го издигна. Непосредствено преди втория тур на 
президентските избори Корнелия Нинова се възмути, че хора от служебното правителство и инициативния комитет на 
президента настояват за оставката ѝ. 
Както и предшествениците си, Румен Радев доказва, че при необходимост, фигурата на президента далеч не е само 
представителна. 
Въпреки че промени в Конституцията се коментират, те не включват разширяване на правомощията му. Този въпрос 
периодично се повдига, но не събира сериозна подкрепа, за да влезе реално в дневния ред на обществото. 
Противоречието с изборната легитимност и властта на президента е друга дискусия, която още дори не е започнала. 
 
√ Асен Василев пред БНТ: Не очакваме инфлацията у нас да мине 10% 
Вицепремиерът и финансов министър Асен Василев коментира за предаването "Бизнес.БГ" критиките към новия 
бюджет. 
Цялото интервю на Илина Бисерова вижте във видеото. 
Той посочи, че за първи път се прави и предлага макрорамка, която не стъпва на прогнозни данни, а на реални отчетни 
показатели. По думите му не се очаква инфлацията у нас да прехвърли 10%. 
"Инфлацията е в рамките на процент и половина - два от това, което е в еврозоната. За следващата година 
очакваме проинфлационна среда - и от ЕЦБ, и от федералния резерв на Щатите беше сигнализирано. Наистина се 
движим в диапазон 5-6-7, максимум до 8%", обясни Василев. 
Очаква се средногодишната инфлация в рамките на следващата година да бъде между 6 и 7 процента. 
Използван е и консервативен подход при определяне на приходните параметри в план сметката за тази година. 
"Всъщност бюджетът, който внасяме, за първи път стъпва на реални отчетни данни. Досега бюджетите винаги 
са стъпвали на прогноза какво ще се случи към края на годината и на база на това прави бюджетът за догодина", 
коментира Василев. 
В момента са заложени приходи, които са сравнително консервативни, защото се отчитат ръстът на икономиката, 
инфлацията както и подобрената събираемост. 
"Растежът е около 4,8 на сто. А инфлацията е заложена между 5 и 6%. Дефицитът, който е предвиден по бюджета, 
без ковид мерките, е 2,5%, с ковид мерките излиза около 4%", допълни министърът. 
 
БНР 
 
√ В сградите на НС вече се влиза само със зелен сертификат 
От днес, 24 януари, влизането в сградите на Народното събрание ще става само със зелен сертификат, удостоверение за 
антитела или отрицателен тест.  
Достъп до сградите ще имат всички със завършен курс на ваксинация, преболедували с документ за това или с 
удостоверение за антитела. Останалите трябва да представят отрицателен PCR тест направен до 72 часа или бърз 
антигенен тест - до 48 часа преди влизане.  
Разходите за закупуване и използване на бързи антигенни тестове ще са платени само за депутатите и техните 
сътрудници. Тестването на служителите на парламентарните комисии и администрацията на парламента, както и на 
представителите на медиите, ще се поемат от бюджета на Народното събрание.  

https://bntnews.bg/news/asen-vasilev-pred-bnt-ne-ochakvame-inflaciyata-u-nas-da-mine-10-1182714news.html
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Решението беше взето на 7 януари след оспорван дебат в пленарна зала. 
 
√ Един милиард лева са предвидени в Бюджет 2022 за ваучери за храна 
Един милиард лева са предвидени в Бюджет 2022 за ваучери за храна. Това става ясно от публикувания в петък 
законопроект, който трябва да влезе в сила от 1 април. С тази социална придобивка работниците и служителите вече ще 
могат да плащат и комунални услуги. 
Сумата от 1 милиард лева за ваучери, които работодателите осигуряват на своите служители, надхвърля сериозно тази в 
предишните бюджети. Още преди публикуването на проекта на финансова рамка за тази година, вицепремиерът 
Корнелия Нинова анонсира промяната по време на заседание на икономическата комисия: 
„В помощ на работниците е увеличението на ваучерите от 80 на 200 лв., с които ще може да се заплащат най-общо 
казано комунални услуги, не само храна – вода, ток, парно и т.н.“. 
Възможността работодателите да осигуряват ваучери за своите служители е уредена в Закона за корпоративно облагане. 
Заради липсата на действащ бюджет тази година, нормативната уредба трябва да бъде прецизирана от 1 април. Затова 
преди дни от финансовото министерство призоваха и операторите на услугата, и работодателите и служителите им за 
търпение, докато не бъдат готови всички необходими текстове. 
 
√ Представят нов кредитен продукт за розопроизводителите 
Министърът на земеделието Иван Иванов и министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще представят нов 
кредитен продукт в подкрепа на розопреработвателите в страната. 
Последните няколко години са кризисни за розопроизводителите и розопреработвателите. Изминалата стопанска година 
беше поредната с ниски изкупни цени на розовия цвят, остра криза за работна ръка в сектора и липса на пазари.  
Заради свръхпродукция  някои от розоварните не отвориха врати през сезона, а много розови градини останаха 
необрани, тъй като на стопаните им излизаше по-евтино да ги изкоренят, отпколкото да приберат реколтата.  
След многократни молби за помощ от държавата днес розопроизводителите и розопреработвателите ще бъдат 
информирани за нов кредитен продукт, от който да се възползват. Той е разработен от Българската банка за развитие и 
ще бъде представен в присъствието на изпълнителните ѝ директори Владимир Георгиев и Цанко Арабаджиев. 
 
√ Надзорният съвет на НОИ обсъжда проектобюджета на ДОО за 2022 г. 
Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено 
осигуряване за 2022 година. Той предвижда от 1 юли пенсиите да се осъвременят с 6,1 на сто. 
От тази дата минималната пенсия ще бъде 392,57 лева, а максималната запазва размера си от 1 500 лева. 
От 1 април максималният осигурителен доход се повишава на 3400 лева 
В проектобюджета е заложено повишение с 6,1 на сто и на социалната пенсия за старост - от 1 юли тя ще стане 180,37 
лева вместо досегашните 170 лева. 
Предвижда се от 1 април минималният осигурителен доход на регистрираните земеделски стопани и 
тютюнопроизводители да се увеличи от 420 на 710 лева, колкото ще бъде минималната работна заплата. От тази дата 
толкова ще бъде и минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се. 
От 1 април се увеличава от 12 на 15 лева минималното дневно обезщетение за безработица. Максималният му размер се 
запазва на 74,29 лева. 
Очакванията са през 2022 година средната пенсия без Covid добавките да достигне 573,76 лева. 
В проектобюджета е заложено повишение от 1 април на 710 лева на обезщетението за отглеждане на дете до 
двегодишна възраст. Запазва се досегашният режим за плащане на болничните - първите три дни от работодателя, а от 
четвъртия от ДОО. 
 
√ Заведенията искат от Петков бизнесът им да не бъде затварян при нови Covid мерки 
Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България изпратиха писмо до премиера Кирил 
Петков с искане бизнесът им да не бъде затварян при нови ограничителни мерки в борбата с коронавируса. От бранша 
подчертават, че 80 процента от персонала е ваксиниран и това е предпоставка да не бъде оставян без работа. 
"Да задължиш работещите в даден сектор да се ваксинират, след това да им кажеш, че не е имало смисъл и да ги 
затвориш, ограничиш и оставиш без препитание, за нас, за нашите клиенти и за обществото е абсолютно грешно, вредно, 
нелогично и дори антиваксърско", пишат в писмото си собствениците на заведения. 
От бранша бяха сред първите, които настояха Covid сертификатът да бъде въведен и за администрацията, като Народното 
събрания, Министерския съвет и някои министерства вече го направиха.  
Сега те пишат до премиера, че "предстои те отново да бъдат ограничени в правото си на труд за сметка на множество 
сфери, в които "зелен сертификат" не се изисква и респективно много малко хора се ваксинират". 
 
√ Собственици на заведения обсъждат Covid ограниченията за бранша 
Собствениците на нощни клубове и заведения от страната ще се срещнат в София, за да обсъдят предстоящите си 
действия заради очакваното им затваряне. 
От бранша вече изпратиха писмо до премиера Кирил Петков, в което изразиха недоумението си от решението работното 
време на заведенията да бъде до 22 часа, което на практика затваря нощните клубове, след като 80% от персонала в 
бранша са ваксинирани заради изискването за зелен сертификат. 
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Новите мерки за намаляване на работното време и на до 50 процента на капацитета на посетителите трябва да влязат в 
сила на 27 януари. Запазва се изискването за представяне на зелен сертификат за игралните зали, заведенията за 
хранене и развлечение. 
 
√ НИМХ пита премиера защо го прехвърля към МОСВ 
Работещите в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) зададоха няколко въпроса към премиера 
Кирил Петков с открито писмо. Те питат защо правителството прехвърля НИМХ от МОН към МОСВ с проекта за закон за 
държавния бюджет на Република България за 2022 г. въпреки трите изключително успешни за Института години след 
излизането му от състава на БАН и преминаването му към МОН. 
"Прозрачно ли е взето решението за преминаване на НИМХ от МОН към МОСВ? Смятате ли, че може да направите 
декларираната от Правителството промяна, без участието на водещите експерти в съответната област? Знаете ли, че на 
06.01.2022 г. сме депозирали писмо до Вас и министрите Василев, Сандов и Денков, подписано от всички ръководни 
органи в НИМХ и подкрепено (с подписи) от 97% от работещите във всички структури на НИМХ в страната? Запознахте ли 
се с аргументите ни против това преместване?", питат синоптиците. 
Работещите в НИМХ питат още дали са ясни на Петков действителните мотиви на министър, академик от БАН, Н. Денков 
за това желание да „извади“ една национална научна организация със 132-годишна история от Министерство на науката 
и да я прехвърли към едно от осемте министерства, които обслужва с научни продукти.  
"Знаете ли, че той никога не е стъпвал в НИМХ и нито веднъж не се е срещал с ръководството на НИМХ от назначаването 
му за служебен министър досега?", пише още в писмото. 
"Знаете ли, че с отпадането на правото на делегиран бюджет и формиране на преходен остатък за НИМХ в Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2022 г. в действителност ни се отнема възможността за участие в 
международни и национални научни проекти и програми и да получаваме средства по тях? Чий е този „пропуск“, питат 
още от НИМХ. 
Експертите на Института настояват за среща, на която да бъдат обсъдени въпросът и необходимостта от прехвърляне на 
института към екоминистерството, както и да се даде яснота за начина, по който ще се финансира занапред работата на 
учените. 
 
√ Премиерът на РСМ пристига на официално посещение у нас 
Премиерът на Северна Македония Димитър Ковачевски пристига на официално посещение у нас. В рамките на визитата 
ще се проведе съвместно заседание на правителствата на България и Северна Македония. На среща в Скопие миналата 
седмица Ковачевски и Петков се договориха за сформирането на 5 работни групи. 
Премиерът Кирил Петков ще посрещне Ковачевски с официална церемония на площад „Свети Александър Невски“ и 
двамата ще положат венци пред Паметника на Незнайния воин. 
Утре правителствата на България ще проведат съвместно заседание. Такива заседания се провеждаха редовно в първите 
две години след подписването на Договора за добросъседство през 2017-та година. Двете правителства вече формираха 
четири работни групи. Съпредседатели на първата група по икономика са вицепремиерът по икономика и индустрия 
Корнелия Нинова, министърът на финансите Асен Василев и  министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. 
Втората група за инфраструктура от българска страна е министърът на регионалното развитие Гроздан Караджов, 
транспортният министър Николай Събев и министърът на енергетиката Александър Николов. 
Съпредседатели на третата работна за евроинтеграция и зелени политики са министърът на околната среда Борислав 
Сандов, вицепремиерът по ефективно управление Калина Константинова и правосъдният министър Надежда Йорданова. 
В групата за култура са включени министърът на образованието Николай Денков, на културата Атанас Атанасов, на 
туризма Христо Проданов и на спорта Радостин Василев. 
Петата е историческата, но тази област ще се покрива от Смесената мултидисциплинарна комисия, която вече има свой 
план за работа, а членовете ѝ ще трябва да информират двамата премиери какъв прогрес е постигнат до момента и по 
какво ще се работи занапред. 
 
√ От кого/какво зависи българските журналисти да работят спокойно 
Въпреки че в последната седмица на миналата година Европейският парламент гласува доклад за борба със SLAP делата 
и започва законодателни инициативи за защита на журналистите, SLAP делата в България от първите седмици на 2022 г. 
стават все по-агресивни спрямо българските журналисти.  
Защо е така и от кого/какво зависи българските журналисти да работят спокойно.  
Коментар в предаването "Мрежата" прави Георги Готев, издател на EURACTIV България. 
Чуйте повече в звуковия файл. 
 
√ Външните министри от ЕС обсъждат ситуацията в Украйна 
Министрите на външните работи на страните от ЕС ще обсъждат развоя на ситуацията в Украйна на днешното си 
заседание в Брюксел. В дебатите ще се включи държавният секретар на Съединените щати Антъни Блинкън чрез 
видеоконферентна връзка. 
Заседанието се провежда на фона на все по-изострящия се тон между НАТО и Русия, на струпването на руски войски на 
границата с Украйна и след отправения от Руската федерация ултиматум Алиансът да се изтегли от България и Румъния - 
искане, което Пактът категорично отхвърли. 

https://bnr.bg/post/101590360/ot-kogo-kakvo-zavisi-balgarskite-jurnalisti-da-rabotat-spokoino
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По-късно външният министър на Русия Сергей Лавров заплаши, че по-нататъшното игнориране на опасенията на Русия за 
нейната сигурност ще има сериозни последствия и уточни по време на срещата си с Блинкен в Женева, че те са свързани 
предимно с развитието на военното присъствие на Съединените щати и НАТО в  Украйна и разполагането на сили на 
Алианса близо до руските граници. 
Някои страни като Съединените щати, Обединеното кралство и Белгия призоваха гражданите си да отложат маловажните 
пътувания за Украйна, а тези, които са там, да се изтеглят.  
България ще бъде представена на Съвета от заместник-министъра на външните работи Ирена Димитрова.  
Също за днес е предвидена среща на генералния секретар на Пакта Йенс Столтенберг с министрите на външните работи 
на Швеция и Финландия, които не са негови членки, но се засилват твърденията, че предвид обстановката може да 
пожелаят да станат част от Алианса. 
 
√ Влошаване на европейските потребителски нагласи през януари 
Потребителското доверие в еврозоната и в рамките на целия Европейски съюз се влоши слабо през януари, показват 
предварителни резултати от редовно проучване на Европейската комисия. 
Индексът на потребителското доверие в еврозоната спадна през януари октомври с 0,1 пункта до -8,5 пункта. 
Аналогичният индекс на потребителските нагласи в рамките на целия Европейския съюз се понижи с 0,4 пункта до -10,0 
пункта. 
И двата индекса, определяни от ЕК, са значително под техните предпандемични нива и се доближават до техните 
осредни дългосрочни нива, посочва Европейската комисия. 
Окончателните резултати от проучването на Европейската комисия ще бъдат оповестени на 28 януари 2022 г., когато ще 
бъдат представени и данните за икономическите и бизнес нагласи на стария континент през първия месец на настоящата 
година. 
 

Графики на потребителските нагласи в ЕС и еврозоната 

 
 

√ Италия планира пакет от 5 млрд. евро за ограничаване на високите сметки за ток и за подкрепа на фирмите 
Италия прави последни допълнения в пакет от мерки за над 5 милиарда евро за ограничаване на нарастващите сметки за 
енергия и за подпомагане на компаниите, засегнати от последната вълна от коронавирусни инфекции, заяви пред 
Ройтерс представители на управляващите в Рим. 
Правителството планира да използва около 1,5 милиарда евро приходи от търгове за въглеродни разрешителни, за да 
смекчи рязкото покачване на тримесечните сметки за енергия, което кара много домакинства и предприятия да изпитват 
сериозни трудности. 
Източниците на Ройтерс посочиха, че мерките, които правителството ще обсъди по-късно в петък, вероятно ще включват 
и схема за секюритизация, насочена към намаляване на таксите за системни разходи в сметките за електроенергия. 
Министерството на екологичния преход на Италия изчисли, че това може да генерира спестявания за около 2,5 милиарда 
евро. 
Допълнителни 1,6 милиарда евро ще отидат за подпомагане на туристическия, културния, спортния, текстилния и 
развлекателния сектор, където бизнесът беше най-сериозно засегнат от нарастването на случаите на Covid-19 през 
последните месеци, подсилени от доста заразния вариант Омикрон. 
Смята се, че спорният непредвиден данък върху големите печалби, които енергийните компании са направили от 
високите пазарни цени, няма да бъде част от обсъждания пакет, посочиха правителствените източници, тъй като това се 
нуждае от повече обмисляне и внимателен анализ на правните въпроси. 
Покачващите се цени на енергията, предизвикани от голямото търсене на природен газ, тъй като икономиките изглежда 
излизат от коронавирусната пандемия, накара правителствата в цяла Европа да въведат мерки, за да се опитат да 
защитят потребителите. 
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Рим вече плати повече от 8 милиарда евро от миналия юли насам, за да компенсира сметките на домакинствата и 
фирмите. 
 
√ Парламентът на Италия избира нов президент на страната 
Днес в италианския парламент започва вота за избор на нов президент на страната. Заради извънредната здравна 
ситуация той ще се проведе при особена организация. За следващ държавен глава се спрягат генералният директор по 
националната сигурност Елизабета Белони, председателят на Сената Елизабета Казелати, премиерът Марио Драги, върху 
чийто избор Силвио Берлускони наложи вето. 
Президентът на Италия се избира от  всички депутати и сенатори  плюс 58 регионални делегати или 
общо  1009  гласоподаватели. Заради пандемията, това няма да стане на общо заседание, а на групи от 50 души. 
Кабините за вота с вътрешна вентилация ,ще се хигиенизират след всяка гласувала група. Заразените с коронавирус 30 
депутати ще гласуват в специална секция монтирана на паркинг в съседство с Камарата на депутатите. Вотът е таен. 
Ще се гласува веднъж на ден. При първите три вота са нужни 673 гласа, а от четвъртия 50% плюс един или 505 гласа за 
избирането на държавен глава. 
За този пост все още няма единомислие между парламентарните политически представители, тъй като по традиция се 
прилага изкусна политическа тактика и не винаги се избира някое от първоначално спряганите имена. Рекордът от 16 
гласувания е през 1978 г. и 1992 г., когато за президент на Италия бяха избрани съответно Сандро Пертини и Оскар 
Луиджи Скалфаро.  
 
√ САЩ наредиха на роднините на служителите на US посолството в Киев да напуснат Украйна 
Съединените щати наредиха на семействата на служителите в американското посолството в Киев да напуснат страната 
заради "заплахата от руски военни действия" срещу Украйна. Държавният департамент обяви, че е дал разрешение и на 
служителите, чиято роля не е от ключово значение, да си тръгнат от Украйна. 
Новият бюлетин на Държавния департамент показва покачващите се притеснения в САЩ за надвиснало руско нахлуване 
в Украйна. Това става на фона на струпването на десетки хиляди руски войски по границата с Украйна. От американското 
външно министерство посочват, че "има информация за планирано от Русия значително военно действие срещу 
Украйна". В съобщението се казва още, че условията в "окупирания от Русия Крим и контролираната от Русия източна 
част от Украйна са непредвидими" и могат бързо да се влошат. 
Държавният департамент също предупреди американските граждани да не пътуват до Русия заради напрежението по 
границата с Украйна. 
Очаква се тази седмица Съединените щати да връчат на Русия в писмена форма своите притеснения за случващото се и 
варианти за деескалация след срещи между дипломати от двете страни. Администрацията на президента Джо Байдън 
уверява, че при каквото и да ново влизане на руски военни части в Украйна ще има бърза и сериозна реакция, но някои 
законодатели настояват за налагане на санкции още сега. 
Според "Вашингтон пост" администрацията на Байдън обмисля контрол на износа, който да нанесе удар по стратегически 
руски индустрии. Държавен служител, цитиран от изданието казва, че при инвазия на Москва може да се стигне до 
блокиране на износа до Русия на неща като изкуствен интелект, квантови компютърни системи, както и такива, свързани 
с гражданската авиация. 
Снощи в Киев пристигна доставка с над 80 тона американско оръжие и муниции. Това е втората пратка след първата от 
около 90 тона, която пристигна в събота. Пратките са част от помощта в размер от 200 милиона долара, която бе обявена 
през декември от Вашингтон заради опасенията, че Русия струпва войски в близост до украинските граници. 
 
√ Омикрон сериозно удря пазара на труда в САЩ 
В началото на януари близо 9 милиона американци не са на работа поради заболяване от Covid-19 или необходимостта 
да се грижат за свои близки заразени с вируса. Увеличеният брой заболели засяга и хората , а с тях и много индустрии - от 
болниците  до авиокомпаниите. 
Според Центровете за Контрол и превенция на болестите в момента Омикрон представлява 98% от случаите в САЩ и 
продължава да поразява  хората, а с тях и  пазара на труда. 
Около 6% от работната сила са болни  или отсъстващи от работа поради Covid вируса.. През януари те са 3 пъти повече от 
миналия  месец. 
Седмичните молби на безработните, ориентир за поредната доза съкращения, миналата седмица също са се повишили и 
са достигнали най-голям брой от 3 месеца насам. 
„Отново и отново виждаме, че това икономическо възстановяване е обвързано с пандемията и мерките за обществено 
здраве“, отбеляза Лук Пардю, икономист в компанията за изчисляване на заплати Gusto. 
Според тяхно  проучване през януари седмично служителите в сферата на обслужването са работили по-малко часове в 
сравнение с миналата година, а броят на часовете, ползвани за  отпуск по болест или платен отпуск, е нараснал от 0,4% 
на 5,2% само през последните две седмици. 
 
√ СЗО: Европа вероятно се е запътила към края на пандемията 
Вариантът Омикрон придвижи Covid пандемията в нова фаза и е възможно да доведе до края ѝ в Европа, заяви в неделя 
регионалният директор на Световната здравна организация за Европа. 
„Правдоподобно е регионът да се движи към крайната фаза на пандемията“, заяви Ханс Клуге в интервю за АФП и 
допълни, че Омикрон може да зарази 60% от европейците до март. 
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Когато настоящата вълна на Омикрон в Европа затихне, „ще има доста седмици и месеци с глобален имунитет – или 
благодарение на ваксините, или тъй като хората ще имат имунитет след заразяване, а също и снижаване на сезонността“. 
„Очакваме да има период на затишие преди Covid-19 вероятно да се завърне към края на годината, но не задължително 
под формата на пандемия“, каза Клуге. 
Също в неделя Антъни Фаучи, шеф на Националния институт за алергии и инфекциозни заболявания на САЩ, изрази 
сходен оптимизъм. 
„Случаите на Covid-19 рязко намаляват в части от САЩ, нещата изглеждат добре“, каза той пред тв Ей Би Си нюз. 
По-рано и регионалният офис на СЗО за Африка обяви, че случаите на Covid-19 рязко са намалели в региона и че 
смъртните случаи също намаляват за първи път от пика на доминираната от Омикрон четвърта вълна. 
 
√ Срещата на Световния икономически форум в Давос 2022 е насрочена за 22-26 май 
Световният икономически форум обяви в петък, че годишната му среща за 2022 г. ще се проведе от 22 до 26 май в Давос-
Клостерс, Швейцария. 
"Годишната среща през 2022 г., която се завръща в Давос-Клостерс след двугодишно прекъсване, ще предложи на 
световните лидери възможност да направят равносметка на състоянието на света и да оформят партньорства и политики 
за предстоящия решаващ период", се посочва в изявление на Световния икономически форум. 
"Темите в дневния ред ще включват възстановяването от пандемията, справяне с изменението на климата, изграждане 
на по-добро бъдеще за работа и използване на технологиите на Четвъртата индустриална революция“, добавя 
организацията. 
 
3e-news.net 
 
√ Работодатели могат да кандидатстват за наемане на нови служители по проект "Заетост за теб" 
До 30 юни 2023 г. работодателите може да кандидатстват по проект „Заетост за теб“ за подпомагане наемането на нови 
служители. Tова съобщи в своя бюлетин мрежата Enterprise Europe Network. 
Проектът се реализира от Агенция по заетостта като конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 година. „Заетост за теб“ дава възможност на работодателите да получат финансиране за 
наемане на служители за своята дейност. 
Могат да кандидатстват работодатели: 
– регистрирани по Търговския закон (ТЗ) и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ (чл. 51, ал. 2, изр. 
1 ЗОС); 
– регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ); 
– регистрирани по Закона за народните читалища; 
– общински предприятия по чл.52 от ЗОС. 
Наетите лица могат да бъдат безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда” като лицата следва да не са 
били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и 
средните предприятия в период, не по-малък от 6 (шест) месеца от подаване на Заявката на работодателя. 
Финансовото подпомагане включва 100% от разходи за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на 
минималната работна заплата за период от 6 месеца и 100% от разходите за дължимите вноски за сметка на 
Работодателя за период от 6 месеца. 
Повече информация може да видите тук. 
 
√ Александър Николов: Енергийната система разполага с ресурс да издържи при проблем с газовите доставки 
Министърът на енергетиката изрази надежда, че няма да се стигне до такъв сценарий, а също така отрече да има 
информация, че „Газпром“ не желае да работи с „Булгаргаз“ 
За газовите доставки от Русия 
Естествено, че има риск за газовите доставки от Русия и ние не можем да си заравяме главата в пясъка, но какво ще се 
случи не е под наш контрол. Това заяви  министърът на енергетиката Александър Николов по БНТ в рамките на 
предаването „Говори сега“ . 
„Какво ще се случи не в наш контрол, но ресурсите, с които разполагаме, съответно и начина на управление на резервите 
в Чирен трябва да бъде много внимателно“, каза Николов. Той допълни, че „за радост дори при по-негативни ситуации и 
специално сектора на отоплението в зимните може до някаква степен да бъде компенсирано с електроенергия. Надявам 
се да не се стига дотам“, каза министърът. По думите му „системата разполага с ресурса да издържи“. „За радост 
пиковите седмици и месеци на електроенергия могат да бъдат покрити от текущите мощностите в системата“. Той изрази 
надежда „да не се стига до такъв сценарий“. 
Помощите за електроенергията в подкрепа на общините 
Министърът на енергетиката коментира и зачестилото спиране от страна на общините на осветлението, заради високите 
сметки за електроенергия. 
По отношение на спирането на осветлението от общините, Николов каза, че каквото е могло вече е направено, а в по-
средносрочен и дългосрочен период общините трябва да мислят за по-добър начин на управление. Той уточни, че не 
става въпрос за оперативните ръководства на дружествата, а за намиране на механизми като например сключване на 
дългосрочни договори, за да не се стига до подобни дефицити. За да идват средства те се взимат отнякъде, каза Николов. 
В този смисъл енергийният министър уточни, че в момента решението е компенсациите за високите сметки на ток „да се 

https://enterprise-europe-network.bg/proekt-zaetost-za-teb-za-podpomagane-naemaneto-na-novi-sluzhiteli/
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случват на база на държавния бюджет, Фонд сигурност на електроенергийната система и т.нар. свръхпечалби, въпреки че 
това не е точна дефиниция“. 
„Тоест, да, до някаква степен възможното намаляване на задлъжнялостта на енергийната система в момента не може да 
се случи. Това е съвсем нормално. Мисля, че усилията, които сме положили, компенсациите да са навреме и да са в 
максимално широк размер ще помогнат първо за запазване на конкурентоспособността и второ за избягване на 
допълнителен стрес за от повишението на цените на битовите потребители“ каза той. 
В тази връзка министърът уточни, че например през 2021 г. за Европа средната промяна на цените на електроенергията 
за бита е била с над 30 %, докато у нас – с 5,5 %. 
КЕВР 
Енергийният министър коментира в отговор на въпрос на водещата и отношението с енергийния регулатор по повод 
ценовите нива. 
„Не съм имал и не мисля, че ще имам проблем, с който ида е регулатор, тъй като ние като изпълнителна власт трябва да 
се съобразяваме с това, което казва регулаторът. Не бих имал проблем с КЕВР, или с какъвто и да е регулатор“, изрази 
мнение Николов по повод констатацията на водещата, че при положение, че скокът на цените у нас за бита е бил само 
5,5 % би трябвало да харесва КЕВР, а не е така. 
„Казвам го на фона на това, че когато цените в България се повишават с 5,5 % за крайните потребители и това изглежда 
близо до границата с поносимост, не е отговор на това дали управляваме енергийна криза, или криза на покупателната 
способност. Тоест, проблема в България не е толкова с наличните мощности, или със зависимостта от един конкретен 
ресурс, за наша радост. Проблемът е в това, че сме бедни. А защо сме бедни е функция от много неща“, каза Александър 
Николов. 
Компенсациите за електроенергия за бизнеса 
По отношение на цената на електроенергията за бизнеса, министъра уточни, че ситуацията е доста по-различна и затова 
компенсациите са насочени именно към фирмите. „Дотолкова, доколкото се отнася до корпоративния сектор, всички 
разглеждани механизми, които са разработени от ЕК в голямата си част са свързани с допълнителни мита, такси, данъци, 
пренос и така нататък. Компенсациите, които са структурирани към момента за корпоративния сектор у нас са доста по-
широки“, заяви той. Министърът уточни, че като компенсации за цените на електроенергията по време на служебното 
правителство компенсациите са били по 110 лева (за МВТч) за октомври и ноември, а след това и за „приблизително 130“ 
(лв. за МВтч). 
„Оттук нататък след разговори с бизнеса, с работодателските организации, тавана на компенсациите ще е максимум 250 
лв., 75 % от повишаването на цената от базисен товар от 1 юли от 185,59 лв. (лв. за МВтч) до реална цена в края на 
месеца. Тоест, прогресивно се увеличават компенсациите, така че да може в най-енергоинтензивния месец, януари, 
когато дойдат сметките за бизнеса, първо те ще ге видят в по-голямата си част във фактурите си като компенсация и за 
декември месец, и за януари. Така оперативните разходи ще паднат реално и ще дадат възможност за по-правилно 
разпределяне, така че да се задържат работни места, евентуално да се инвестира в нови служители и капиталови 
разходи, зависи от спецификата на бизнеса“, каза Николов. 
По думите му, енергийната система е натоварена така, че повече да не се виждат такива сметки, каквито имаше към края 
на декември. 
За мораториума върху цените на електроенергията 
„Не мога да взимам отношение от името на Народното събрание“. Това каза енергийният министър в отговор на въпрос, 
дали е удачно отпадането на мораториума върху цените на електроенергията в края на януари, или началото на 
декември. 
„Във всеки един момент, в който е активен, или не мораториума, изтекъл или не това, което можем да направим е да 
намалим натиска върху следващото ръководство (на КЕВР) и ако има такова, и когато има такова, за да вземе решение, 
което: а) да съответства на нуждите на КЕВР; б) – е в унисон с политиката на Народното събрание“, каза Николов. 
„Относно доверието, каквато и да е структурата на КЕВР, пак казвам, мисля, че ще можем да работим нормално с тях. 
Относно това, дали ще се повишават цените – не мисля. Относно това, дали ще са по-спокойни пазарите – те са функция 
от доста фактори, Да, цените са непредвидими, но са доста по-спокойни и значително се отличават от това, което 
видяхме в края на декември“, каза той по отношение на цените на свободния пазар. 
В същото време отново повтори, че не би давал препоръки на Народното събрание по отношение на мораториума, тъй 
като по думите му, в управляващата коалиция, а в частност и в енергийната комисия „има доста разумни хора, които 
знаят какви решения да вземат с определена дългосрочна стратегия“. 
В отговор на настоятелния въпрос дали ще е удобен вариант отпадане на мораториума в края на януари, или в началото 
на февруари, Александър Николов заяви, че „Удобен вариант ще е винаги, когато КЕВР приеме функцията не на орган, 
който просто валидира предложени решения, а започне да бъде орган, който валидира детайлите по тези решения, 
както и входящите данни. Тъй като от това какви данни се подават към регулатора, от валидността им и стойността им 
зависят решенията, които взема конкретният регулатор. Тоест, във всеки един момент, в който КЕВР разполага със 
съответния експертен потенциал да проверява и да извършва дейността си така, че да е обществено полезен орган ,както 
би следвало да бъде всеки един регулатор, тогава, да, бих посъветвал мораториума да падне“, каза Николов. 
За газовите доставки, цената и „Булгаргаз“ 
Министърът уточни, че по време на срещата на енергийните министри преди ден в Амиен не са обсъждани конкретни 
стъпки по отношение на общо договаряне за закупуване на природен газ от страна на Европейския съюз от Русия. По 
думите му, обсъжданията са били по отношение на това какво се случило и защо, включително ценовите нива и по-
ниските обеми за съхранение в европейските газохранилища. В тази връзка той каза, че до това положение се е стигнало 
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в резултат на различни фактори - от една страна геополитически, а от друга по-ниските газови потоци. Както и 
увеличеното търсене на природен газ в резултат на затварянето на базови мощности на въглища. 
По отношение на високата цена на газа – 6 пъти над тази от миналата година, енергийният министър заяви, че подобно 
положение не е устойчиво и посочи за пример януари, когато цените се понижиха от постигнатия максимум през 
декември от 180 на 75 евро за МВтч месец по-късно. „Тоест, вижда се, че пазарът става прекалено волативен, цените се 
променят прекалено бързо. Това е базисен ресурс, който е свързан с осветление, отопление и общо взето е кръвоносната 
система на всяка една икономика и подобни неща са недопустими, особено от гледна точка на конкурентоспособността 
на икономиката на Европа, включително и българската“. 
Министърът каза ясно, че България няма проблем с доставките на природен газ, но това не значи, че не трябва да се спре 
да се работи за диверсификация на доставчиците и трасетата. 
По отношение на LNG доставките той уточни, че тенденцията ще се запази до момента, в който цената на директна 
доставка от „Газпром“ не е по-ниска. 
Александър Николов отрече да има информация, че „Газпром“ не желае да работи с „Булгаргаз“. 
„Няма подобно нещо“, категоричен бе министърът. „Естествено, че предстои предоговаряне на условията по договора (с 
„Газпром“), но в момента не виждам индикации в подобна посока“, каза той. 
В коментар за газовите доставки от Азербайджан, посещението и проведените срещи с представители на компанията 
доставчик, министърът каза, че се изпълняват ангажиментите по поетите от азерската страна ангажименти, предвид 
промените по договора. 
„Установили сме това, за което бяхме. Нямаше представител на „Булгаргаз“ с нас на срещата“, каза Николов и потвърди 
„По-малко количества взема („Булгаргаз“), отколкото може да получава“, каза той. В отговор на въпрос „Защо не се взема 
максимума ?“ министърът отказа да коментира, включително и изявленията на „Булгаргаз“, тъй като „се вадят от 
контекста и се интерпретират по удобен начин, което е меко казано странно“. 
„Да, направили сме съответните проверки и сме установили какви са причините и защо, оттам нататък „Булгаргаз“ има 
принципал, знаете, че текат проверки и при тях, така че те ще установят това, което се е случило назад във времето, 
предполагам“. 
Предвид твърденията за преразпределяне на печалби от дружеството и то към бизнеса, министърът коментира 
финансовото състояние, като заяви, че „трябва да се вземат предвид някои неща – първо, какви са цесиите на „Булгаргаз“ 
към БЕХ, второ, какви лихви и то наказателни са налагани към други държавни дружества и как се отчитат тези лихви като 
финансов резултат, трето, на база възможностите, които съществуват по дългосрочни договори до каква степен те са 
използвани или не се използвани, четвърто, до каква степен е спазена основната функция(„Булгаргаз“) да бъде 
обществен доставчик,т.е. да доставя максимално в обществена полза“, каза министъра. Той заяви, че всеки трябва да 
спазва обществения интерес и не е по-голям от държавата и българските граждани като допълни, че от това, което 
показват финансовите данни за него е пределно ясно състоянието, а друг е въпросът за интерпретирането. В отговор на 
въпрос дали има подозрение за отклоняване на пари, той заяви, че не става въпрос за подозрения. 
„Това, което мога да кажа е, че функцията на обществен доставчик на „Булгаргаз“ като обществен доставчик можеше да 
бъде изпълнявана по доста по-рационален и доста по-обществено приемлив мащаб“, заяви той, допълвайки, че не 
разполага с факти, че са отклонявани средства. „Мисля, че на фона на съществуващите инструменти , които има 
„Булгаргаз“, управлението на ресурсите вътре в дружеството, подаваните решения към КЕВР можеха да бъдат по-
обществено полезни“. 
„Трябва да е ясно как върви последователността на действията. Не е приемливо, когато цената на доставчика се вдига 6 
пъти, това да не се взема предвид. Решението за „Булгаргаз“ не е в министерство на енергетиката. Следва се определена 
йерархична структура“, каза още министър Николов, 
 
√ Скок с 23.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 462.87 лв. за MWh с ден за доставка 24 
януари 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 462.87 лв. за MWh и обем от 81 065.10 MWh с ден за доставка 24 януари 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е повишение с 23.5 % % спрямо стойността при затварянето на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 537.93 лв. за MWh, при количество от 41 882.40 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 182.70  MWh) е на цена от 387.82 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 361.92 лв. за MWh и количество от 3447.2MWh. 
Най-ниската постигната стойност е отчетена за 03 - 04 часа – 262.23 -262.22 лв. за MWh при обем от 3165.3 – 3165.8 MWh. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 18-19 часа – 594.65 лв. 
за MWh при количество от 3390.1 - 3425 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 09 часа – 586.79 лв. за MWh (3633.5 
MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 408.62 лв. за MWh при количество 3034.8 MWh. 
Спрямо стойността от 374.73 лв. (191.59 евро) за MWh за 22 януари 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 24 януари 2022 г. нараства до 462.87 лв. за MWh по данни на БНЕБ или 236.66 евро за MWh (скок с 23.5 % ), 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 23 януари 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 137.50 MWh при средно претеглена дневна цена от 364.45 лв. за MWh. 
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Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
Име         MW 
АЕЦ   28,91%      2167.42 
Кондензационни ТЕЦ 45,98%      3446.59 
Топлофикационни ТЕЦ 5,76%      431.84 
Заводски ТЕЦ  1,80%      135.01 
ВЕЦ   7,99%      598.68 
Малки ВЕЦ  1,35%      101.56 
ВяЕЦ   4,92%      368.59 
ФЕЦ   2,77%      207.35 
Био ЕЦ   0,53%      39.56 
Товар на РБ         5942.56 
 
√ Значително увеличение на цените в първия работен ден по всички електроенергийни борси на Европа 
Румънската OPCOM затвори при цена от 236,66 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 243,00 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 236,66 евро/мвтч. Това сочат данните 
на борсата за 24 януари 2022 г. Цената за пиковата енергия е 275,04 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 198,29 
евро/мвтч. Най-високата цена от 304,04 евро/мвтч ще бъде в 18 ч и в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 3 ч и 4 ч и тя 
ще бъде 134,07 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 86 020,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 24 януари ще бъде 243,00 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 183,42 гвтч. Максималната цена ще бъде 304,04 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч и в 19 ч. Минималната 
цена ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 177,46 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 24 януари е 246,20 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 280,82 евро/мвтч. Най-високата цена от 341,85 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 4 ч и тя ще бъде 177,46 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 79 754,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 24 януари на Словашката и Чешка енергийна борса е 245,94 евро/мвтч. Най-
високата цена в Братислава и Прага ще бъде в 19 ч и тя ще е 341,85 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в двете 
държави в 4 ч и тя ще бъде 177,46 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 24 януари е 246,19 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
280,82 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 83 369,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и 
тя ще достигне 341,85 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 177,46 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 245,94 евро/мвтч на 24 януари. Пиковата цена ще бъде 
280,82 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 446 430,0 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч 
и тя ще достигне 341,85 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 177,46 евро/мвтч. 
На Италианската енергийна борса средната цена за 24 януари ще бъде 241,88 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 901,94 гвтч. Максималната цена ще бъде 341,85 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. Минималната цена 
ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 177,46 евро/мвтч. 
 
√ Европейски фонд отпуска 47 млн. евро за интелектуалната собственост на МСП, за възстановяването им от COVID-19, 
зелена и дигитална трансформация 
През януари стартира дейността на новия Фонд за малки и средни предприятия, съвместна инициатива на Европейската 
комисия и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост с бюджет от 47 млн евро. 
Фондът предлага ваучъри на малките и средни предприятия, базирани в ЕС, за да ги подпомогне да защитят своите права 
на интелектуална собственост, за периода 2022-2024 г..  
Фондът предлага: 
- възстановяване на 90% от таксите за услугите IP Scan, свързани с оценка на нуждите от интелектуална собственост на 
предприятията, кандидатстващи за финансиране, при отчитане на иновационния потенциал на техните нематериални 
активи; 
- възстановяване на 75% от таксите, платени на ведомствата за интелектуална собственост (национални ведомства, 
Ведомство на Европейския съюз за интелектуална собственост, Ведомство на Бенелюкс за интелектуална собственост) за 
регистрация на търговски марки и промишлен дизайн; 
- възстановяване на 50% от таксите, платени на Световната организация за интелектуална собственост, за придобиване 
на международна закрила на търговски марки и промишлен дизайн; 
- възстановяване на 50% от таксите, платени през 2022 г. на националните патентни ведомства за патентоване; 
- от 2023 г. ще могат да бъдат покрити и разходите за допълнителни услуги, например частично възстановяване на 
разходите за проучване на състоянието на техниката за целите на подаването на патентна заявка и т.н.).Специална сесия, 
посветена на фонда, е предвидена в програмата на EU Industry Days на 11 февруари 2022 г. 
Повече информация може да научите тук. 
 
 

https://enterprise-europe-network.bg/fond-ot-47-mln-evro-za-zakrila-na-intelektualnata-sobstvenost-na-malki-i-sredni-predpriyatiya-ot-es-za-vazstanovyavaneto-im-ot-kovid-19-i-tehnite-zelena-i-digitalna-transformaciya/
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√ Водородът и геополитиката 
Бързият ръст на световната водородна икономика може да доведе до значителни геоикономически и геополитически 
напредък. Това ще създаде нови взаимозависимости в света. В зависимост от намаляването на традиционната търговия с 
нефт и газ ще възникват нови центрове за геополитическо влияние, базирани на производството и използването на 
водорода. Това заявяват в доклада „Geopolitics of the Energy Transformation: The Hydrogen Factor“ си експертите от 
Международната агенция за възобновяеми източници на енергия (IRENA). 
IRENA прогнозира, че през 2050 г. водородът ще покрива до 12 % от световното енергийно потребление. 
В докладът са публикувани и графики, показващи различните прогнози за дела на водорода в крайното потребление на 
енергия в света през 2050 г. 
Развитието на водородната икономика очевидно се базира на революция в областта на възобновяемите източници на 
енергия, при това зеленият водород постепенно променя правилата на играта по отношение на постигането на 
неутралност на климата, без да компрометира индустриалния растеж и социалното развитие. Но водородът е новият 
петрол. И преходът не е подмяна на горивото, а преход към нова система, свързана с радикални политически, 
технически, екологични и икономически промени, заявява Франческо Ла Камера, генерален директор на IRENA. 
„Именно зеленият водород ще изкара на пазара много нови участници, диверсифицирайки маршрутите на доставки, 
прехвърляйки властта от малцината към многото. При международно сътрудничество пазарът на водород може да стане 
по-демократичен и приобщаващ, предлагайки възможности както за развитите, така и за развиващите се страни“. 
Според оценката на IRENA, през 2050 г. над 30 % от водорода ще преминава през националните граници. Това е много 
повече от дела на природния газ, който сега се експортира. 
Държави, които по-рано не са продавали енергоносители ще влязат в двустранни енергийни отношения около водорода. 
При появата на все повече и повече играчи, които се появяват на световната сцена, търговията с водород е малко 
вероятно да създаде възможности за политически натиск, за разлика от настоящото геополитическо влияние на петрола 
и газа. 
Трансгарничната търговия с водород трябва да се увеличи значително и към днешна дата над 30 държави и региони 
планират активна търговска дейност. Някои страни, които смятат да внасят водород вече развиват специална водородна 
дипломация. Сред тях например са Япония и Германия. Износителите на изкопаеми горива все по-често разглеждат 
чистия водород като привлекателен начин за диверсификация на икономиките си. Това например са Австралия, Оман, 
Русия, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Те обаче се нуждаят от по-широки стратегии, тъй като 
водородът не компенсира загубата на приходи от петрол и газ. 
Техническият потенциал за производството на водород значително надхвърля предполагаемото световно търсене. 
Страните, които в най-голяма степен ще са в състояние да произвеждат евтина възобновяема енергия ще са и в най-
добро положение за производството на конкурентоспособен зелен водород. Въпреки че такива страни като Чили, 
Мароко, Намибия днес са нето вносители на енергия, те може да станат експортьори на зелен водород. 
Потенциалът на такива региони като Африка, Америка, Близкият Изток и Океания може да ограничи рискът от 
концентрация на износа, но много страни ще имат нужда от трансфер на технологии, инфраструктура и мащабни 
инвестиции. 
 В бъдещото развитие на водородната икономика, 2020-те години се разглеждат като етап на голяма надпревара за 
технологично лидерство, в което производителите на оборудване могат да „завземат“ значителна част от стойността на 
новия пазар. 
Що се касае за потреблението на водород, то сериозният ръст се очаква едва в средата на 2030-те години. През този 
период зеленият водород вече ще се конкурира по стойност с водорода от изкопаемите горива по целия свят. Това може 
да се случи по-рано в такива страни като Китай, Бразилия и Индия. 
Страните с голям потенциал на възобновяеми енергийни източници може да се превърнат в платформа за „зелена“ 
индустриализация, използвайки потенциала си за привличане на енергоемките индустрии. 
Зеленият водород може да подобри енергийната независимост, сигурността и устойчивостта чрез намаляване на 
зависимостта от внос и волативността на цените, както и до увеличаване на гъвкавостта на енергийните системи, смятат 
експертите от IRENA. 
Въпреки това недостигът на суровини, необходими за технологиите за водород и за възобновяеми източници на енергия 
и колебанията на цените може да повлияят на веригите за доставки на водород и да се отразят негативно върху 
икономиката на проектите. 
Формирането на правила и стандарти в областта на водорода може да доведе до геополитическа конкуренция или до 
отвори нова ера на засилено международно сътрудничество. 
Подпомагането на развиващите се страни по-точно в частта внедряване на зелени водородни технологии и развитие на 
водородна индустрия ще предотврати разширяването на глобалната разлика в темповете и дълбочината на 
декарбонизация. Ще насърчи справедливостта и приобщаването, местните вериги за създаване на стойност, зелените 
индустрии и работните места в страни, богати на възобновяеми източници енергия, заявяват още от IRENA. 
 
Мениджър 
 
√ Радев: В идните години ще бдя страната да не се отклони от пътя 
В идните години ще бдя страната да не се отклони от пътя. Ще отстоявам суверенитета, законността и справедливостта, 
защото това е нашата дългосрочна и неотменна мисия. Политическата промяна е само първа крачка. Убеден съм, че 
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можем да постигнем целите си, само ако обществото ни остане единно във волята си за реална промяна. Това заяви 
президентът Румен Радев на церемонията по встъпване му в длъжност на втория му мандат. 
Румен Радев прие рапорта на началника на почетния гвардейски караул, поклони се пред националното знаме, обходи 
строя и поздрави гвардейците, след което произнесе слово.  
Сред присъстващите на церемонията бяха председателят на парламента Никола Минчев, премиерът Кирил Петков, 
министри, депутати, висши военни, висши магистрати, духовници, Симеон Сакскобургготски, съпругата на държавния 
глава Десислава Радева, дипломати, граждани.  
Церемонията наложи извънредни мерки в центъра на София, който е затворен за коли. През три контролни пунктна и 
засилени проверки на НСО минаваха гражданите, пожелали да наблюдават церемонията. В района е забранено и 
пускането на дронове.  
Президентът прие почетния строй на представителните части на Българската армия, а 21 артилерийски салюта 
отбелязаха началото на втория му мандат на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили.  
"Преди 5 години за първи път приех строя на гвардията тук - пред катедралния храм и вечния огън. Помня лицата на 
много от вас, очите на хората, които бяха дошли в мразовития януари, за да подкрепят първите стъпки на надеждата за 
нова България. Надеждата ни бе обща и Вие я възложихте на нас с г-жа Йотова. Първият мандат мина в борба, но Вие 
подновихте пакта на доверие, от който черпим сили. Благодаря Ви за подкрепата. Пет години посветихме на битката за 
законност и демокрация. Призовавах и работих за единение, упрекваха ме, че разединявам, но гласовете Ви показаха, че 
обществото ни иска и трябва се раздели с част от наследеното минало. Победихме с общи усилия, извадихме обществото 
от апатията, върнахме на хората честните избори, а на Парламента – възможността да реформира отхвърления 
управленски модел, да укрепи държавността, да пребори корупцията, да съживи демократичните институции. Народът 
се произнесе и днес знаем около кои принципи градим единството си – тези за законност, справедливост и просветеност, 
за истинско европейско развитие на България", заяви президентът.  
Той посочи, че в идните години ще бди страната да не се отклони от пътя, ще отстоява суверенитета, закона, сигурността 
и справедливостта, защото, по думите му, това е дългосрочната и неотменна мисия.  
"Чакат ни още много изпитания и се надявам цялото ни политическо поколение да го осъзнава. Хората потвърдиха пътя, 
от нас се иска да го положим. И когато мислим, че ни е най-трудно, нека не забравяме, че не са много държавите, 
съхранили своята вяра, име и език през вековете на историята. Ако днес България е една от тях, то е защото нашият 
народ е изпитал и осъзнал необходимостта от единството – на меч, дух и слово. Убеден съм, че можем да постигнем 
целите си, ако обществото ни остане единно във волята си за реална промяна и напредък. Вярвам, че хилядолетната 
държава на духа е жива в България и тя ще чертае пътят ни напред", каза още Румен Радев.  
След произнасяне на словото си, държавният глава положи венец и отдаде почит пред загиналите за свободата на 
България на Паметника на Незнайния воин.   
По-късно, пред парадния вход на Администрацията на Президента шпалир от гвардейци посрещна държавния глава и 
върховен главнокомандващ Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова.  
 
√ Окончателно: Депутатите удължиха действието на Бюджет 2021 до 31 март 
Със 117 гласа "за", 13 "против" и 7 "въздържали се" депутатите приеха на второ четене законопроекта за прилагане на 
действието на бюджета за предходната 2021 г. до 31 март т.г. 
С промените се запазва размерът на минималната работна заплата от 650 лв., както и размерът на паричното 
обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Запазва се и размерът на обезщетението по безработица, 
предава БТА. 
Остава и добавката към пенсиите заради пандемията от COVID-19. Записано беше, че добавките няма да подлежат на 
запор. Това стана факт, след като омбудсманът Диана Ковачева алармира, че е получила сигнали, че възрастни хора са с 
блокирани средства. С приетите промени се гарантира, че ще се изплати разликата на пенсионерите, които през януари 
получиха по-малка пенсия плюс добавка в сравнение с декември 2021 г. Доплащането за януари ще се направи заедно с 
пенсиите за февруари, като пенсионерите ще получат и Covid-добавката от 60 лв.  
Депутатите подкрепиха още и 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.  
През първите три месеца на тази година министерства и агенции ще могат да поемат ангажименти за плащания и 
задължения, но не повече от 25% от определения през 2021 г. годишен размер, подкрепиха на второ четене депутатите, 
предава БНР. 
Министерският съвет може да увеличава максималните размери на плащанията за разходи, свързани с мерки за 
преодоляване на последиците от Covid-19, за компенсация на високите цени на електрическата енергия и природния газ 
и в изпълнение на приети от Народното събрание инвестиционни проекти.  
Удължаването на действието на стария бюджет се налага заради това, че все още не е приет новият, за 2022 г. 
Вицепремиерът и финансов министър Асен Василев представи днес акцентите от Бюджет 2022, който се очаква да бъде 
внесен в парламента до края на месеца.  
 
√ Парламентът одобри на първо четене намаляването на състава на КЕВР 
От девет на петима членове да бъде намален съставът на Комисията за енергийно и водно регулиране. Това одобри на 
първо четене парламента, приемайки промените в Закона за енергетиката със 122 гласа "за" и 9 "против".  
Промените предвиждат съкращаването на броя в състав "Енергетика" да е от четирима на двама, както и да бъде 
премахнато изискването за един член на комисията с юридически стаж и един член с опит в сферата на икономиката. 

https://www.manager.bg/blgariya/blizo-6-mlrd-lv-deficit-zalozhen-v-byudzhet-2022
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Чрез предложената промяна се оптимизира численият състав на КЕВР като независим колегиален орган, се казва в 
мотивите на вносителите. Според вносителите така ще бъдат реализирани и значителни финансови икономии.  
Проектът предвижда по-широки дефиниции на легалните термини "стаж в областта на енергетиката" и "стаж в областта 
на водоснабдяването и канализацията". За такъв да се признава и стажът в органи на Европейския съюз, както и при 
търговци с аналогичен предмет на дейност, но регистрирани и/или лицензирани на територията на друга държава 
членка, решиха депутатите. Ще се признава и стаж в областта на финансите, счетоводството, търговията с финансови 
инструменти или банковото дело, свързани с енергийния сектор. 
Още в началото на дебатите от ГЕРБ-СДС оспориха правото законопроектът да бъде включен в днешния дневен ред, 
защото са нарушени срокове, предвидени в правилника на Народното събрание. Нямало и доклади от проведено 
обществено обсъждане.  
"Основният мотив за законопроекта - значителни финансови икономии, не е защитен с цифри", отбеляза Искра 
Михайлова от ПГ "Възраждане", заявявайки че парламентарната група няма да го подкрепи. 
"Не се разглежда в залата законопроектът на групата по същата тема. Колко икономии ще направите с редуциране 
членовете на КЕВР и колко пари ще похарчите за създаването на нова държавна администрация у нас", добави колегата й 
Цончо Ганев. 
Председателят на комисията по енергетика Радослав Рибарски обясни, че законопроектът на "Възраждане" не е бил 
добре изработен. 
"Ако изградим тази комисия така, както е в другите европейски държави, тя ще стане добре работещ орган, ще се 
повиши и доверието в нея", посочи Рамадан Аталай /ДПС/. Според него, петима души не могат да упражняват контрол, 
да правят проверка на плановете, които предлагат трите ЕРП-та, топлофикациите, ВиК дружествата. КЕВР спазва правила 
и може да се каже, че през последните пет години е най-независимата и професионалната комисия, заяви депутатът. 
Според него председателят на КЕВР Иван Иванов трябва да бъде изпратен с почести. 
В същото време Аталай упрекна ДСБ, че са се отдръпнали от техния човек в нея. "Не обсебвайте цялата власт, не пипайте 
независимата комисия, призова управляващите представителят на ДПС. Не знам защо г-н Кирил Петков иска всички 
протестиращи да се явят пред неговия кабинет", попита той. 
"Днешното решение няма да доведе до подобряване положението на енергийния пазар", отбеляза Радомир Чолаков 
/ГЕРБ-СДС/. От парламентарната група също защитиха професионализма на председателя на КЕВР и обвиниха 
управляващите, че борят корупцията само в декларации. 
"С този законопроект нагласявате критериите така, че да паснат на кандидатите, които вече имате, от друга страна 
вземате пълния контрол върху комисията", включи се в дебата Делян Добрев. Той направи обосновано по думите му 
предположение, че новият председател на КЕВР ще е член на Надзорния съвет или председател на ББР, а за експерт-
енергетик ще бъде номиниран енергиен търговец, работил под контрола на КЕВР и получил лиценза си от нея, което го 
поставя в конфликт на интереси.  
"Ние сме предложили Иван Иванов за председател на регулатора, фактът, че след седем години така се говори за него, 
значи няма нужда от коментар - това е "Демократична Българи", заяви Георги Ганев.  
"Нямаме доверие в КЕВР, още повече, ако ГЕРБ и ДПС бранят нейната независимост", коментира Николай Ангов от 
"Продължаваме Промяната". 
"Миналата година "Софийска вода" е разпределила дивиденти от около 37 млн лв, след като КЕВР е разрешила загубите 
да се калкулират в цената на водата", отбеляза Емил Георгиев от ПГ "БСП за България".  
 
√ Петков: Деескалацията на напрежението е основен приоритет за България 
Продължаваме да казваме с ясен тон, че деескалацията на напрежението е основен приоритет за България. Това 
заяви премиерът Кирил Петков във връзка с призива на Русия от петък НАТО да изтегли силите си от страната ни.  
"Наблягаме на всички възможни дипломатически средства да бъдат приоритет, защото това е най-добрият и най-
работещият начин да се излезе от сегашната ситуацията. Разглеждат се различни опции. Всяко едно решение ще се вземе 
от Министерския съвет, обсъдено с коалиционните партньори. Има варианти, които в момента се обсъждат", каза Кирил 
Петков.  
По думите му, целта е да има координирана стратегия заедно. "Вчера заявих, че няма 2 категории членки на НАТО - 
всички сме равнопоставени, дискусии от типа - едните трябва да правят едно, други друго, са грешни. Не одобряваме 
такива дискусии. Аз не вярвам в зони на влияние. Малките страни като България е важно да имат пълното правомощие 
да решават собствената си съдба и собствените си членства и какво се случва на техните територии. Българският 
суверенитет го слагаме над всичко", допълни Кирил Петков.  
Темата коментира и министърът на отбраната Стефан Янев. "Позицията на България за отношенията Украйна-Руската 
федерация ще бъде съобразена с българския национален интерес. Усилването на военно присъствие на НАТО на 
българска територия ще бъде направено при необходимост и взимане на политическо решение с български въоръжени 
сили. Знаем, че има недостатъци на българската армия и където е преценено от военно-техническа гледна точка, те ще 
бъдат компенсирани с такъв тип способности на въоръжени сили на съюзни държави от НАТО. Самолети от Испания 
и Нидерландия ще изпълняват задачи по охрана на българското небе по т.нар. съвместна задача "ер полисинг", какъвто 
тип учения и тренировки е имало и в миналото", отбеляза Стефан Янев.  
 
√ Гьоков: Ръстът на пенсиите от юли няма да покрие отпадането на covid-добавката 
„Няма пенсионер в България, който да е получил по-ниска пенсия от декември. Ако говорим за общото плащане – пенсия 
+ COVID добавка – цифрата е приблизителна около половината пенсионери са получили по-малки плащания, но не 
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пенсии. Голямата част от пенсионерите са с малки разлики, около 200 000 са с разлика до 1 лев, 800 000 са до 25 лева … 
волята на правителството беше нито 1 пенсионер да не получава по-ниска пенсия през януари от декемврийската и това 
наложи решение, което вече е факт с гласуване в НС”. Това заяви в специално интервю за Марина Цекова от Нова 
телевизия министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков. 
„Всеки пенсионер, който отиде да си вземе в пощата пенсията – това са над милион пенсионери, могат да получат една 
справка при поискване от гишето. В справката е описано, какво ще получат. там ще фигурира месечният размер на 
пенсията, както е преизчислена Ще видят колко е била декемврийската им пенсия + 120 COVID добавка, после ще видят 
месечния размер на преизчислената пенсия, ще видят новата добавка от 60 лева, общата сума, след това ще видят в тази 
справка какво се доплаща към тях”, посочи той. 
По думите му възрастните хора ще получат и още една четвърта добавка, която да им компенсира разликата през 
януари. „Но основната добавка, която ще изравнява пенсията след януари с декемврийската - ще я получават, докато има 
COVID добавки. A такава добавка ще има до юни месец. Предполагаме, че пандемията ще продължи по юни месец. 
После ще трябва да се търсят други решения”, подчерта ресорният министър. 
Той посочи, че има няколко решения по въпроса. „Едното е да продължи пандемията и извънредното положение и може 
да се мисли да се продължи изплащането на добавката. В какви размери и какви срокове, отсега не можем да кажем. Но 
при всички случаи ще търсим възможност от 1 юли, когато свършва плащането й да бъде извадена от пенсионната 
система, защото не й е мястото там и не знам защо предишните управляващи я сложиха там. Какви са решенията за след 
края на юни, ако не бъде променени законодателството предстои осъвременяването на пенсиите по кодекса за социално 
осигуряване. По прогнозни данни на Министерство на финансите и НОИ, това е 6,1%”, каза той. 
„По сметки, които не претендирам, че са точни мога да кажа, че със 100% тези 6.1% няма да покрият премахването на 
добавката от 60 лева, няма да покрият и инфлацията през първите 6 месеца на годината. А се очаква пика на инфлацията 
е България да е март април. Тези 6.1% в никакъв случай няма да са решение на проблема и усилено работим в тази 
посока”, категоричен е Гьоков. 
Според него таванът на пенсиите не е справедлив, но мнението на експертите е, че не е възможно без сътресения 
системата да се премахне. „Аз ще настоявам лично този таван да се вдигне сериозно и с времето да отпадне. В рамките 
на мандата, ако не е паднал тавана, то той да засяга съвсем малка група. Преди преизчисляването на пенсиите, 
ощетените от тавана бяха около 25 000 човека. След преизчисляването на пенсиите и увеличаването скочи с още 15 000 
души, групата се увеличи на 34-35 000 човека. Ако успеем тази група да я сведем до малки стойности, ще е успех за този 
момент”, посочи той. 
Максималният осигурителен доход ще е 3400 лева. „При определянето му искаме да въведем принцип и той да е 
обвързан със средната заплата за страната. По всяка вероятност тя ще бъде променена при актуализацията на бюджета. 
Ние можем спокойно да обвържем минималната работна заплата към средната и да се стремим към края на мандата да 
е 50% от средната заплата за страната”, добави Гьоков. 
„Заплащането на майчинството между 1 и 2 година не е обвързано с минималната заплата и не е необходимо, защото 
започва да става тежест при договарянето на минималната заплата”, посочи министър Гьоков в отговор на въпрос дали с 
вдигането на минималната работна заплата от април парите за майчинство ще бъдат обвързани с нея и  можем ли да 
очакваме с актуализацията и майките да получат повече. 
„Няма и трудно би могло да има обвързване. Но когато се приеме принцип да е равен и около минималната заплата, не 
мисля, че ще има политическа сила, която да нарушава този принцип. Макар че в последните години беше пренебрегнат 
този принцип. Само до преди няколко месец майчинството беше 380 лева”, посочи Гьоков. 
В отговор на въпрос ще се повишат ли детските добавки и ще се разшири ли обхвана на семействата, които могат да ги 
вземат той подчерта: „Сега се вдига критерият - сега е 510 вдигнат вече на член от семейството. Работи се в тази посока”.  
 
√ Министър проф. Сербезова: Мерки на национално ниво не са необходими 
Мерките, които ще се вземат  в районите с по-голяма заболеваемост, предстоят да се вземат след 5 дни. Това са 
областите София-град, Благоевград, Перник, Стара Загора, Бургас. Тези мерки ще бъдат взето на областно ниво. 
Максимално сме отразили желанието на Образователното министерство да бъде запазено присъственото обучение на 
децата от 1 до 4 клас”, подчерта професор Сербезова. И допълни: ”Към настоящият етап се запазва присъственият учебен 
процес, който се следи много отблизо. Ваканцията, обявена от академик Николай Денков, ще даде възможност за една 
почивка, без това да навреди на учебния процес”.  Това заяви в студиото на „Събуди се” на Нова тв министърът на 
здравеопазването професор Асена Сербезова. 
"14-дневната заболеваемост варира в различните области на страната. От 265 на 100 хиляди души – до 2369 души на 100 
хиляди души в Благоевград. Тези големи разлики се обуславя от различни фактори. Затова всеки Областен щаб в 
зависимост от обстановката взема мерки на регионално ниво. При тази голяма разлика на регионално ниво – 
ограничения на национално ниво за момента не са необходими”.  
По думите й благодарение на модела на МЗ за управление на кризата с COVID-19, се отчита и броят на заболелия 
медицински персонал. „Броят на леглата може да се увеличи, но много е важно кой ще ни лекува. Заболеваемостта на 
медицинския персонал се следи ежедневно”, категоричен е министърът. По думите й най-проблемен от гледна точка на 
заболеваемостта в момента е София-град. 
Тя изрази несъгласие с критиците на включването на критерия за следене на заетостта на интензивните легла. „Те 
вероятно пропускат, че това не е единственият фактор който се отчита. Вземаме предвид как протича вируса, кои 
възрастови групи се разболяват, как се натоварва системата и как се лекуват хората в извънболнични условия. Отчитат се 
и спешните обаждания”. 

https://nova.bg/news/view/2022/01/22/354050/%D0%B3%D1%8C%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%8E%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-covid-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/
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https://nova.bg/news/view/2022/01/23/354135/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/
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„Над 90%, които стигат до прием в интензивно отделение, не са ваксинирани. Искам да отправя апел – да се повиши 
ваксинационният обхват. Ваксините не ни пазят на 100 процента и никой не го е твърдял, но ни пазят от тежко протичане 
на заболяването”, подчерта министър Сербезова. 
 
√ Корнелия Нинова: Готови сме с промени в Закона за водите 
Готови сме с промени в Закона за водите и в най-скоро време ще ги представим на вашето внимание. Това каза 
вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова по време на изслушване по нейно искане в 
парламента по темата за язовирите. Тя допълни, че се подготвят и промени в други подзаконови нормативни актове, 
свързани с проблемите около тези водни съоръжения, предава БТА.  
Други важни задачи са - създаването на единен регистър на язовирите в България, за да се знае колко са, къде се 
намират и чия собственост са, както и приключването на класификацията им, за да стане известно колко са опасните 
съоръжения и в какво състояние са. 
Нинова посочи, че е необходимо да се ускори процедурата по прехвърлянето на язовирите, които са общинска 
собственост, към Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири", както и да се актуализират язовирите, 
включени в списъка за ремонти с Решение на МС 495 и да започне адекватният им ремонт, като се започне с най-
опасните съоръжения.  
В момента в България има 6844 язовира. Сред основните проблеми тя посочи разпокъсаната им собственост, като 
изтъкна, че има осем вида собственици на тези съоръжения. Тя напомни, че държавното предприятие към 
Министерството на икономиката и индустрията стопанисва общо 547 язовира. През 2018 г. с промени в Закона за водите 
беше предвидено в тримесечен срок общините, които нямат възможност да стопанисват и финансират язовирите, да ги 
дарят на държавното предприятие. 
Нинова съобщи, че към края на 2018 г. е имало 2717 заявления до министъра на икономиката за прехвърляне на язовири 
към това предприятие, а отказите от областните управи да ги приемат са били 1363, защото не отговарят на законовите 
изисквания. Тя уточни, че става дума за малки общински водоеми, които преди са били със земеделски цели 
"Те са строени до седемдесетте години на миналия век и техническото им състояние не съответства на нормативните 
изисквания, нямат запазена и представена проектна документация, липсват строителни проектни документи и това е 
проблем за държавното предприятие, което ги стопанисва", каза икономическият министър.  
През 2018 г. е създадена Държавната консолидационна компания /ДКК/, която се занимава с ремонта и реконструкцията 
на язовирите, припомни тя. Одобрени са 416 язовира за основен ремонт или реконструкция, за които от държавата са 
отпуснати на ДКК 500 млн. лева. ДКК авансово превежда сумата на "Монтажи" ЕАД да започне ремонти на 267 от тези 
над 400 язовира, като към момента са завършени ремонтите на 11 язовира. От тях за 10 ДНСК се произнесе, че са 
незаконно ремонтирани и отказа да ги приеме и само един е узаконен, каза Нинова.  
Друг проблем, по думите й, е свързан с разхвърлянето на правомощия по различни контролиращи язовирите 
органи. Има и забавена класификация на язовирите по степен на потенциално опасни, като досега са класифицирани 
2909, като в първа - висока степен са 1374, втора - значителна - 334, в трета - ниска - 1201. 
"Не се актуализира и информационната система за техническото състояние на язовирните стени и на съоръженията, 
разработена от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. Голям е и броят на процедурите по 
безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири, които са общинска собственост по Закона за водите, които не са 
приключили, има и забавяне на ремонта на язовирите по списъка с ПМС", допълни Нинова.  
 
√ До 31 януари може да се променя вида на осигуряването 
До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Национална агенция 
за приходите. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено 
осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.  
Самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”, 
могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и 
безработица) на ДОО. 
Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на понисък процент само във фонд „Пенсии“ на ДОО (за инвалидност 
поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай обаче, напомнят от НАП, самоосигуряващите се нямат право на 
парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане и за 
отглеждане на дете до 2-годишна възраст и др. изплащани от държавното обществено осигуряване. 
Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена 
декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. 
Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година. 
Декларацията се подава по утвърден образец в офис на НАП по постоянен адрес или чрез е-услугите на приходната 
агенция с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/. 
При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност от 
самоосигуряващото се лице през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания вид 
осигуряване.  
 
√ Fitch Ratings потвърди ‘BBB’ рейтинга на България с положителна перспектива 
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна 
и местна валута ‘BBB’ с положителна перспектива, съобщиха от министерството на финансите. 
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Рейтингът на страната отразява баланса между стабилната външна и фискална позиция, надеждната политическа рамка 
от членството в ЕС и дългогодишното функциониране на режима на паричен съвет, от една страна, и относително по-
слабия потенциален растеж, в сравнение с държави със сходен рейтинг, дължащ се частично на неблагоприятните 
демографски развития, които биха могли да утежнят публичните финанси в дългосрочен план. 
Анализаторите от Fitch Ratings отчитат също понижение на индикаторите за управление под медианата за държавите със 
сходен рейтинг, вследствие на влошаването на ефективността на правителството и контрола върху корупцията преди 
2021 г. 
Положителната перспектива отразява плановете на страната ни за членство в еврозоната. Според Fitch Ratings, 
негативните рискове в краткосрочен план, свързани с пандемията, са отслабнали и се компенсират от очакваните 
значителни финансови ресурси от ЕС и ангажираността към поддържането на макроикономическа и фискална стабилност 
(допълнително подкрепени от включването на българския лев към Валутния механизъм II). 
Fitch Ratings считат, че формирането на коалиционното правителство през декември 2021 г. е намалило значително 
политическата несигурност, след поредицата неубедителни избори през миналата година. Анализаторите отчитат, че 
коалиционните партии са заложили цялостна програма за борба с корупцията и за подобряване на върховенството на 
закона, като същевременно са обещали увеличение на инвестициите и по-ефективни публични разходи. Правителството 
е потвърдило целта за приемане на еврото до 2024 г., продължавайки дългогодишната благоразумна фискална политика 
и добро макроикономическо управление. 
Очакванията на Fitch Ratings за икономическия растеж на България остават благоприятни през следващите години, 
подкрепени от значителните средства от ЕС (които в периода 2022-2027 г. са оценени на 36 % от БВП за 2021 г.). Реалният 
растеж на БВП е прогнозиран да достигне 3,7 % през 2022 г. и да се ускори до 4,5 % през 2023 г. 
Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) се очаква да бъде одобрен през следващите месеци, а 
получаването на първите средства по него – вероятно до средата 2022 г. Fitch Ratings отбелязват предизвикателството 
пред страната, свързано с ефективното изпълнението на Плана, но при всички случаи оценяват, че средствата по НПВУ, в 
комбинация с други инвестиционни програми на правителството, ще допринесат за повишаване на дългосрочните 
перспективи пред растежа и потенциалното забавяне на спада на населението. 
Агенцията прогнозира, че средногодишната инфлация ще се повиши до 5,2 % през 2022 г., което е най-високият темп от 
2008 г. насам, движена от по-високите цени на суровините и в по-малка степен поради натиск от страна на вътрешното 
търсене. 
С изразенaта от властите готовност за присъединяване към еврозоната, фокусът е поставен върху изпълнението на 
последващите ангажименти след присъединяването към ВМ II и покриването на критериите за конвергенция. Като цяло 
Fitch оценяват, че членството в еврозоната ще подкрепи дългосрочния рейтинг на България и оценяват, че той може да се 
повиши с две стъпки в периода между присъединяването към ВМ II и въвеждането на еврото. 
Рейтинговата агенция оценява бюджетния дефицит на 3,8 % от БВП през 2021 г., което е по-благоприятно спрямо 
предишните им очаквания, вследствие на високия растеж на приходите. Очакванията са дефицитът да се свие до 3 % 
през 2023 г., от 4,6 % през 2022 г. В съответствие, отношението дълг/БВП ще нарасне до 30 %, но ще остане значително 
под медиана за държавите със сходен рейтинг (60,3 %). Банковият сектор на страната е оценен като ликвиден и добре 
капитализиран. 
Основните фактори, които биха могли да доведат до повишаване на рейтинга, са напредък към присъединяването към 
еврозоната и повишаване на потенциала за растеж на икономиката. Фактори, които биха могли да доведат до 
понижаване на рейтинга, са значително забавяне в процеса на присъединяване към еврозоната; продължително 
нарастване на публичния дълг; материализиране на условни задължения в баланса на държавния бюджет или по-слаби 
перспективи за растеж.  
 
√ "Зелените сертификати" за ваксинация с нов срок на валидност от 1 февруари 
От 1 февруари 2022 г. всички издадени европейски "зелени сертификати" за завършен ваксинационен курс ще бъдат със 
срок на валидност 270 дни от датата на последната поставена доза. 
Промяната се налага заради решение на Европейската комисия от 21 декември 2021 г., с което се прецизират сроковете 
на валидност на сертификатите и се въвеждат единни правила за държавите от ЕС. Промяната обхваща издадените 
сертификати за завършен ваксинационен курс както с еднодозовите, така и за двудозовите ваксини, които са одобрени 
от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА). 
Издадените до този момент европейски "зелени сертификати" за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19 ще 
продължат да действат на територията на ЕС с новите срокове, без да се налага тяхното преиздаване. Валидността им ще 
се следи през създадените за целта мобилни приложения и имплементираните в тях бизнес правила. За България 
официалният валидатор е COVID CHECK BG. 
Европейската комисия прие нови правила и за обозначаването на бустерна доза при ваксинация с еднодозовата ваксина 
на Janssen. Съгласно новите изисквания бустерната доза ще бъде обозначена като „2/1“ в цифровия сертификат, което 
налага документите да бъдат преиздадени. До този момент са генерирани близо 22 хил. сертификата за бустерна доза на 
Janssen. 
Всички хора, които са ваксинирани с еднодозовата ваксина и след това са сложили бустерна доза, могат да изтеглят 
европейския сертификат по новия образец от интернет портала на Националната здравно-информационна система 
(НЗИС) на адрес https://www.his.bg/bg/dgc след 1 февруари 2022 г. Те трябва да въведат ЕГН, номер на лична карта и 
Националния референтен номер (НРН) на една от поставените дози или номера на предишния сертификат. 

https://www.his.bg/bg/dgc
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До този момент са генерирани общо над 1.970 млн. сертификата за завършен ваксинационен цикъл с разрешените от 
ЕМА ваксини. От тях близо 1.5 млн. сертификата са за имунизация с двудозова ваксина. 
 
√ Туризмът в Гърция се възстановява по-бързо от очакваното 
Туристическата активност в Гърция се засили през последните месеци на 2021 г., като приходите от ноември надхвърлиха 
тези от 2020 г. и се доближиха много до нивата преди Covid-19 . 
За 11-те месеца на миналата година те са достигнали 10.4 млрд. евро. За сравнение резултатът за същия период на 2020-
а е 4.28 млрд. евро, съобщи Централната банка на Гърция. Все пак те са със 7 млрд. евро по-малко спрямо рекордната 
2019 г., когато възлизат на 17.9 млрд. евро. 
Оборотът през ноември се увеличава с 308% до 286.8 млн. евро спрямо ноември 2020-а, когато възлизат на 70.3 млн. 
евро и доближават нивата от предкризисния ноември 2019. Тогава приходите са били 314 млн. евро. 
Най-голям принос за този резултат има Миконос – цикладският остров е увеличил оборота с рекордните 468.7 на сто, по 
данни на ЕЛСТАТ. Най-незначителен е приносът на о.Кос, чийто резултати бележат ръст от едва 49.7 на сто през ноември 
2021-а спрямо същия месец на 2020 г. 
Броят на чуждите туристи се е увеличил с 219.3 на сто, а приходите от тях – с 308.2 на сто през ноември 2021 спрямо 
същия месец на 2020 г. В периода януари-ноември 2021 с 96.8% повече чужденци са посетили Гърция, а приходите от тях 
бележат ръст със 144.6 на сто. 
 
√ Гърция набра 3 млрд. евро от емисия на 10-годишни облигации 
Гърция привлече 3 млрд. евро (3.4 млрд. долара) при лихвен процент от 1.8 от новата 10-годишна емисия облигации в 
сряда. Министърът на финансите Христос Стайкурас съобщи, че първата за годината емисия облигации е била успешна и 
е предизвикала „високо търсене от качествени инвеститори”. Ръстът на доходността в сравнение с юни 2021 г. се дължи 
на международното увеличение на разходите за държавни заеми. Тогава Гърция затвърди мястото си на един от най-
търсените кредитополучатели в Европа, като събра оферти за 30 млрд. евро от дългови книжа с падеж през 2031 г., при 
положение, че целта на емисията бе набирането на 2.5 млрд. евро (3.1 млрд. долара), за да покрие нуждите си през 
първото полугодие на миналата година. 
Лихвеният процент по настоящата емисията е „особено задоволителен, като се имат предвид условията на 
международните пазари“, изтъкна Стайкурас. Той допълни, че въпреки тази трудна ситуация Гърция взема заем на цена, 
наполовина по-малка в сравнение с тази на емисията от март 2019 г., когато лихвените нива бяха 3.9 на сто. Пласирането 
на облигациите е поверено на шест банки – Barclays, Commerzbank, Eurobank, Morgan Stanley, Nomura и Societe Generale, 
по искане на Агенцията за управление на публичния дълг. Гръцкият орган за управление на публичния дълг планира да 
издаде нови облигации на стойност поне 12 млрд. евро тази година, което е с 14 млрд. по-малко от 2021 г. Този ход се 
приема като сигнал, че южната ни съседка е в състояние да взема заеми при конкурентни условия. 
Първата за страната търговия с облигации за тази година идва след повишаването на кредитния рейтинг на Гърция. 
Миналата седмица Fitch Ratings подобри кредитната перспектива от стабилна на положителна, рейтингът остава на ниво 
ВВ. Компанията обяви, че икономиката на южната ни съседка е нараснала с 8.3% през 2021 г., почти двойно повече от 
прогнозата от 4.3 процента, която Fitch даде през юли. 
 
√ При военна ескалация в Украйна НАТО ще използва гръцки бази 
Ако напрежението между Русия и Украйна ескалира, НАТО възнамерява да използва военни бази в Гърция и по-
специално Суда до о-в Крит, както и пристанище Александруполис. Това заяви директорът на Института по 
международна политика Майк Карпендер. в интервю за гръцкия вестник „Катимерини“. 
От една страна, Суда, модернизирана благодарение на инвестиция от 53 млн. долара от САЩ, разполага с база за 
подводници и фрегати, както и хранилища за гориво на самолети. От друга, пристанище Александруполис е „естествена 
входна точка за войските на САЩ и НАТО в региона на Източна Европа“, категоричен е премиерът на Гърция Кириакос 
Мицотакис. 
Парламентът в Атина с мнозинство ратифицира договора за военно сътрудничество със САЩ за следващите пет години, 
допълва БНР. В последните два  месеца се извършва мащабна операция по прехвърляне на американска военна техника 
в Александруполис, съобщава вестник "Ризоспастис". Хеликоптери и танкове се струпват на пристанището, допълва 
информацията „Катимерини“. 
 
√ Берлускони оттегли кандидатурата си за президент 
По време на видеоконферентна среща на върха на дясноцентристките политически представители стана ясно, че Силвио 
Берлускони няма да се кандидатира за президент на Италия. 
Бившият премиер на страната не присъства на двучсовата среща, но на нея бе прочетено негово послание. В него той 
посочва, че се отказва, "за да се избегнат противоречия и разцепления в Италия, която има нужда от единство за 
излизане от кризата в този труден заради спешната здравна ситуация момент."  
За момента като най-перспективна се сочи номинацията на министър-председателя Марио Драги. Не е изключено обаче 
партиите да предпочетат да не го подкрепят, тъй като ако той освободи своя премиерски пост, не е изключено да се 
стигне до предсрочни избори в страната. 
Самият Берлускони държи премиерът Марио Драги да остане на своя пост до края на своя мандат през 2023 г., като  се 
обяви против евентуалната му кандидатура за държавен глава.  В тази връзка десните политически сили няма да 
подкрепят Драги.  
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√ САЩ преговарят с Катар за газ за Европа при евентуално нахлуване на Русия в Украйна 
В момента администрацията на президента на САЩ Джо Байдън води преговори както с Катар, така и с други големи 
износители на природен газ, предава Bloomberg. 
Целта е да се осигури втечнен газ по море за Европа, в случай че Русия нахлуе в Украйна. 
Катар пренасочи своите доставки към Япония, след като страната беше ударена от цунами и последвалата ядрена авария 
във Фукушима през 2011-та година, допълва БНР. Първоначалните разговори с Доха - най-големият износител на втечнен 
природен газ в света, се водят между Великобритания и европейски държави за дългосрочни решения. Американският 
президент Джо Байдън  ще води разговори с емира на Катар - шейх Тамим бин Хамад ал Тани във Вашингтон този месец. 
Миналата седмица Фатих Бирол - ръководител на Международната агенция по енергетика заяви, че Русия е намалила 
газовите доставки за Европа в момент на геополитическо напрежение. Има опасения, в това число и в България, че 
евентуален конфликт може да доведе до още по-голям недостиг на синьо гориво, което може да доведе дори до режим 
на тока. 
От администрацията на американския президент Джо Байдън признават, че договорите между износителите на втечнен 
природен газ и азиатски купувачи може да усложнят усилията за пренасочване на доставки за Европа. „Няма магическа 
пръчка“, признава служител в Белия дом, но в момента високите цени на енергията в Европа не са резултат от пазарни 
сили, а от пазарна манипулация. 
 
√ Понижения на световните фондови борси в края на седмицата 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в петък, следвайки 
разпродажбите на световните пазари на акции, предизвикани от опасенията за ускоряване на темпото на затягане на 
паричните политики на централните банки, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 5,91 пункта, или 1,22%, до 477,44 пункта и бе на път да регистрира 
най-лошото си еднодневно представяне от близо две седмици. Бенчмаркът вървеше и към трети пореден седмичен 
спад, воден от загубите в технологичния сектор. 
Немският показател DAX се понижи с 216,46 пункта, или 1,36%, до 15 695,87 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 регистрира спад от 57,22 пункта, или 0,75%, до 7 527,79 пункта. Френският измерител CAC 40 изтри 92,82 
пункта от стойността си, или 1,29%, достигайки ниво от 7101,34 пункта. 
Вниманието на инвеститорите бе насочено към срещата на Федералния резерв на САЩ през следващата седмица, която 
ще разкрие повече детайли за начина, по който институцията смята да се пребори с инфлацията. 
„Има много спекулации – четири, пет или шест повишения на лихвите в САЩ през тази година. Не можем да подценим 
ефектът от случващото се в Съединените щати върху глобалните пазари, а в същото време Европа е изправена пред свои 
собствени предизвикателства, свързани с Омикрон и енергийната криза“, коментира Крейг Ерлам, като добави, че 
пазарите вече започват да включват в ценообразуването си и затягане на паричната политика на Европейската централна 
банка. 
Тези притеснения бяха затвърдени от информация, че представители на ЕЦБ са влезли в спор през миналия месец за 
това дали инфлацията ще се задържи продължително над целевата й стойност и дали централната банка трябва да 
предприеме по-агресивни мерки. 
Допълнителни опасения предизвика и информацията, че Английската централна банка ще продължи цикъла си на 
затягане през следващия месец, тъй като инфлацията в странатата продължава да расте. 
Акциите на англо-австралийския минен гигант Rio Tinto в Лондон поевтиняха с 2,12%, след като Сърбия се отказа от 
проект за разработване на литиево находище, който трябваше да бъде реализиран от компанията. 
Цената на книжата на Airbus се понижи с 1,68%, след като компанията съобщи, че е анулирала поръчка на Qatar Airway за 
50 самолета A321neo заради спор катарската авиокомпания, която иска 600 млн. долара компенсация от eвpoпeйcĸия 
пpoизвoдитeл заради качествени дефекти при самолетите модел А350 
Акциите на Siemens Energy се сринаха с 12,29%, след като компанията понижи прогнозата си за печалба, тъй като 
производителя на вятърни турбини Siemens Gamesa предупреди за продължителни проблеми с веригата на доставки. 
Нови загуби в САЩ 
Водещите американски борсови индекси се понижиха в четвъртък, изтривайки натрупаните по-рано печалби, докато 
Уолстрийт продължава да изпитва затруднения заради очакванията за затягане на паричната политика на Федералния 
резерв, пише Си Ен Би Си 
Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 313,26 пункта, или 0,89%, до 34 715,39 пункта, след като по-рано през 
деня бе напреднал с над 400 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 50,03 пункта, или 
1,1%, до 4 482,73 пункта, следвайки ръст от 1,53% в по-ранната търговия. Индексът завърши сесията под прага от 4500 
пункта за първи път от октомври 2021 г. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 186,24 пункта от 
стойността си, или 1,3%, достигайки ниво от 14 154,02 пункта. 
Технологичните акции поведоха нагоре пазарите в ранната търговия, но повечето изгубиха инерция към края на сесията. 
Цената на книжата на Zoom Video се понижи с 0,90%, а тази на Netflix – с 1,48%, преди компанията за стрийминг на видео 
да представи финансовите си резултати за тримесечието. 
До тези резултати се стигна, след като доходността по американските държавни ценни кинжа остана завишена. 
Доходността по 2-годишните облигации, която е най-тясно свързана с политика на Фед за лихвите, достигна 1,04%, 
докато тази по 10-годишните облигации достигна връх от 1,87%, преди да се понижи леко. Инвеститорите очакват 
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срещата на Федералния резерв през следващата седмица, като трейдърите вече са взели предвид в ценообразуването 
четири повишения на лихвите на централната банка с по 0,25 процентни пункта през тази година. 
„Инвеститорите трябва да са наясно, че 2022 г. вероятно ще бъде много по-трудна. Предвид предстоящото увеличение на 
лихвите и волатилността, свързана с междинните избори, може да очакваме много повече възходи и падения през тази 
година“, каза Райън Детрик от LPL Financial. 
Акциите нна United Airlines поевтиняха с 3,42%, след като компанията представи финансовите си резултати за 
тримесечието и предупреди, че Омикрон е довел до отмяната на редица резервации и че вариантът ще забави 
възстановяването от пандемията. 
„Все още сме в ранните етапи на сезона на отчетите, но като цяло изглежда, че ще имаме още едно солидно тримесечие 
за корпоративна Америка“, каза Детрик. 
На пазар повлияха и данните за пазара на труда в САЩ. Заявките за помощи при безработица достигнаха 286 хил. през 
седмицата, завършила на 15 януари. Това е най-високото им ниво от октомври и над прогнозата Dow Jones за 225 хил. 
заявления. 
Понижения в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион отчетоха спадове в петък, следвайки загубите на 
Уолстрийт. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа спад от 250,67 пункта, или 0,9%, до 27 522,26 пункта. В 
автомобилният сектор акциите на Toyota, Mazda и Mitsubishi поевтиняха съответно с 2,48%, 3,39% и 3,73%. В 
технологичният сектор цените на книжата на Sony и Softbank се понижиха съответно с 1,37% и 0,72%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 32,49 пункта, или 0,91%, до 3 522,57 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite изтри 32,04 пункта от стойността си, или 1,32%, завършвайки сесията при ниво от 
2 387,65 пункта. Хонконгският показател Hang Seng напредна с 13,2 пункта, или 0,055, до 24 965,55 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 28,39 пункта, или 0,99%, до 2 834,29 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 отчете спад от 166,6 пункта, или 2,27%, до 24 965,55 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 3,26 пункта, или 0,51%, до 631,30 пункта. BGBX40 се понижи с 0,49 пункта, или 0,34%, до 
142,90 пункта. BGTR30 изтри 1,60 пункта от стойността си, или 0,23%, достигайки ниво от 685,03 пункта. BGREIT се 
задържа на равнище от 168,15 пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1320 долара 
Курсът на еврото се котира над прага от 1,13 долара, макар леко да отстъпи позиции днес, съобщиха германски 
финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1320 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1348 долара. 
 
√ Петролът започва седмицата с ръст на цените 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник заради опасенията за прекъсване на доставките на 
фона на нарастващото геополитическо напрежение в Източна Европа и Близкия Изток, което може да 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,61 долара, или 0,69%, до 88,50 долара за барел, след като в 
петък изтри 0,6% от стойността си. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,56 долара, или 0,66%, до 
85,70 долара за барел, следвайки спад от 0,5% в последната сесия. 
В петък и двата еталона записаха пети пореден седмичен ръст, напредвайки за седмицата с около 2%. От началото на 
годината цените на петрола са нараснали с около 10%. 
„Инвеститорите залагат на удължаване на бичия пазар заради геополитическия риск между Русия и Украйна, както и в 
Близкия изток, докато ОПЕК+ продължава да не изпълнява пълната си квота за доставките“, коментира Казухико Сайто, 
главен анализатор във Fujitomi Securities Co Ltd. 
„Очакването за по-високо търсене на гориво за отопление заради студеното време в САЩ също оказва натиск“, добави 
той. 
Вестник „Ню Йорк таймс“ съобщи късно в неделя, че президентът на САЩ Джо Байдън обмисля разполагането на 
няколко хиляди американски войски на територията на страните от НАТО в Източна Европа и Балтийските страни. 
В Близкия изток министерството на отбраната на Обединените арабски емирства заяви, че е унищожило две балистични 
ракети на йеменските бунтовници хути, изпратени към страната. Няма данни за жертви. 
Групата ОПЕК +, която обединява Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) с Русия и други 
производители, се бори да постигне целта си за месечно увеличение на производството от 400 000 барела на ден. 
„Очакванията, че членовете на ОПЕК+ като Саудитска Арабия и Русия вероятно ще запазят настоящата политика на 
постепенно увеличаване на производството, за да поддържат цените на петрола Брент между 85 и 90 долара за барел, 
осигуряват подкрепа за целия пазар“, каза Тецу Емори, главен изпълнителен директор на Emori Fund Management Inc. 
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√ Как Путин предизвиква Запада и защо може и да успее? 
Руският президент използва слабостта на Запада, за да представи Русия като велика сила, а това застрашава мира 
и световната икономика 
Готланд, събота, 15:30 ч. MS Gotland навлиза в пристанището на малкия град Висби. Яркият бял ферибот, дълъг над 200 
метра, превозва обикновено предимно туристи до шведския остров в Балтийско море. Не и в този ден. 
Днес танкове и други верижни превозни средства, охранявани от тежко въоръжени войници, излизат от корема на 
кораба. Ниското слънце заслепява хората на кея. Отчасти изумени, отчасти разтревожени, те наблюдават спектакъла. 
Дългите, изкривени сенки на танковете изглеждат по-чудовищни дори от самата военна техника. 
След като през миналата седмица руските военноморски сили изпратиха още три десантни кораба в Балтийско море, 
Швеция засилва военното си присъствие в източната част на страната. Готланд, шведски остров, най-големият в 
Балтийско море, се намира само на 300 километра от руския Калининград. 
„Онзи, който контролира Готланд, има решаващо влияние върху случващото се във въздуха и в морето", казва шведският 
министър на отбраната Петер Хултквист на своите сънародници. „Не може да се изключи нападение срещу Швеция“.  
Сега скандинавската страна дори обсъжда стъпка, която доскоро изглеждаше немислима: присъединяване към НАТО. 
Същият дебат се води и в съседна Финландия, която също е необвързана страна и има 1300-километрова граница с 
Русия. Президентът Саули Нийнистьо се почувства принуден да поеме нов ангажимент в областта на политиката за 
сигурност: „Възможността за членство във военен съюз и НАТО е част от свободата на Финландия за маневриране и 
избор“. 
Шведски войници патрулират във Висби. 
Берлин, петък, 14:43 ч. Демонстриране на единство - ето за какво става дума сега. Германския министър на външните 
работи Аналена Бербок и държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен застават пред микрофоните във Федералното 
министерство на външните работи и свалят защитните си маски. 
Синхронизирана дипломация при кризи - така може да се опише упражнението: САЩ искат да избегнат впечатлението, 
че оставят Европа извън преговорите с Русия. Германското правителство иска да покаже, че ЕС все още играе важна роля. 
Бербок говори за „абсолютно обща оценка на ситуацията“. 
Невидимата трета страна в залата обаче е френският президент Еманюел Макрон. В сряда той изненада всички с 
предложението си европейците да проведат собствени разговори с Путин. Това ще бъде краят на трансатлантическото 
единство. Различията се проявяват и в политиката на санкции. САЩ искат да отрежат руските банки от  доставката на 
долари (чрез системата SWIFT). Германците настояват за изключения, за да могат да продължат да плащат за доставките 
на руски газ. 
Но през тези дни политическият дневен ред се доминира от един 69-годишен мъж в Москва, на 1200 км източно от 
Готланд, на 1600 км източно от Берлин. Руският президент Владимир Путин е разположил над 100 000 военнослужещи на 
границата с Украйна. 
Дали това е армия за нахлуване, за да завладее съседната държава? Или просто заплаха за изнудване и получаване на 
отстъпки от Запада? Никой не знае, освен самият Путин. Човекът в Кремъл решава за войната и мира в Европа, а в най-
лошия случай - и в целия свят. 
Вашингтон, сряда, 16:02 ч. местно време: „Подозирам, че ще нахлуе, трябва да направи нещо", казва Джо Байдън за 
Путин. Президентът на САЩ е в Източната зала на Белия дом, обграден от кристални полилеи и тежки златни завеси. Това 
е пресконференцията по повод годишнината от встъпването му в длъжност, която много телевизии отразяват на живо. 
За отчаяние на съветниците си по сигурността 79-годишният президент почти непринудено очертава как Русия би могла 
да наруши суверенитета на Украйна, без да рискува строги санкции. „Едно е, ако става дума за незначителна намеса“, 
обяснява Байдън. „Но ако те действително направят това, на което са способни, с масирани сили на границата, това ще 
бъде катастрофа за Русия“. 
Байдън предположи, волно или не, че дестабилизирането на Украйна с военни средства, но не чрез открито нахлуване, е 
приемливо за Запада. След това Белият дом се постара да разсее това впечатление с писмено пояснение. 
Путин може да потрие доволно ръце. Слабостта на американския президент. Вътрешните разделения в САЩ и ЕС. 
Страхът на Запада от икономическите последици на една война в Източна Европа - сега, когато последиците от рецесията 
на коронавируса все още се усещат навсякъде. Зависимостта на Европа, и особено на Германия, от руския природен газ, 
която отново ще се увеличи поради енергийния преход. Всички тези фактори са в основата на изчисленията на Путин, че 
сега е подходящият момент да промени баланса на силите в Източна Европа. 
Шансовете на Путин 
Шансовете му са големи - или ще стане от масата за преговори с отстъпки от страна на Запада, или ще използва военна 
сила, за да разшири границите на руската сфера на влияние към Запада. „В момента Путин има много повече 
възможности от Запада", обобщава политологът Херфрид Мюнлер в интервю за Handelsblatt. 
В петък руснаци и американци поискаха да продължат преговорите, както по време на Студената война, на неутрален 
терен: Министрите на външните работи Антъни Блинкен и Сергей Лавров се срещнаха в Женева. Американците биха 
могли да предложат преговори за разоръжаване. Може би преиздаването на изтеклия Договор за ядрените сили със 
среден обсег ще успокои Путин? Или, както предлага Мюнлер: „Западът може да се ангажира, че нито Украйна, нито 
Грузия ще станат членове на НАТО през следващите десет години“. 
Но за Путин не става дума просто за няколко ракетни площадки тук, няколко бойни танка там. Това е отразено и в 
списъка с искания, които той изпрати на НАТО: забрана за присъединяване на източноевропейски и скандинавски 
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държави към военния съюз и изтегляне на войските на НАТО на позициите, които заемаха през 1997 г., т.е. преди 
разширяването на съюза на Изток.  
В мисленето на Путин една държава не е равна на друга. Има силни и безсилни. Към тях той причислява и повечето 
държави-членки на ЕС. Московският анализатор Лилия Шевцова казва: „За Русия Западът вече не съществува - има само 
Америка и нейните политически „клакьори“. 
Москва възнамерява да наложи нов регионален ред - през главите на европейците. Принципът, според който всяка 
страна има право на суверенитет върху националната си територия, ще бъде заменен от Кремъл с йерархия на властите. 
Неприкосновеността на границите, свободата да се избират съюзи, ненамесата във вътрешните работи на други държави 
- всичко това, записано преди 50 години в Заключителния акт от Хелзинки, не означава много за Путин. Той причислява 
Украйна към близките си сфери на влияние. 
Без страх от военна агресия 
С анексирането на Крим през 2014 г., което наруши международното право, Путин вече доказа, че не се притеснява от 
военна сила. Решителен, коварен и стратегически умел руският президент, който смята разпадането на Съветския съюз за 
„най-голямата катастрофа на XX век", продължава да разширява сферите на властта на Русия. Москва се опитва да се 
върне към статута си на велика сила, който имаше по времето на Съветския съюз. 
Този опит в никакъв случай не се ограничава само до Украйна. Грузия, Сирия, неотдавна Казахстан, Либия и съвсем 
наскоро Мали: руското ръководство е замесено в много горещи точки на глобални конфликти. Ако Западът не направи 
отстъпки в политиката за сигурност, Кремъл дори заплашва да разположи руски войски във Венецуела и Куба. 
Фактът, че САЩ определят тези държави като част от своята сфера на влияние, точно както Русия се опитва да направи с 
Украйна, може да се окачестви като американско лицемерие. Но това не променя факта, че присъствието на руски войски 
в Куба би означавало ново издание на кризата от 1962 г. - светът никога не е бил толкова близо до ядрена война, колкото 
тогава. 
Путин залага всичко – с много риск, но има и мисия. Той гледа на себе си - подобно на Иван III, строителя на руската 
империя – на „обединител на руска земя“. И разполага с необходимите инструменти, за да осъществи амбициите си. 
Неговите най-ефективни средства са: зависимостта на Европа от гигантските запаси от газ и петрол на Русия, които в 
същото време са гаранция за големи валутни приходи за руското правителство. Силата на руската армия, която Москва 
систематично модернизира през последните години. Възможността за дестабилизиране на западните държави - чрез 
целенасочени кибератаки срещу чувствителна инфраструктура, манипулиране на предизборни кампании чрез фалшиви 
новини и цифрова подкрепа на антидемократични елементи. 
Русия - икономическо джудже, геополитически гигант 
Неведнъж шефът на Кремъл се изолира напълно. По време на кризата с коронавируса той понякога дори не седеше в 
резиденцията си в Ново Огарьово западно от Москва, а беше строго защитен на Черно море, в луксозното си имение в 
Сочи. За да се увери, че това няма да бъде забелязано, кабинетът му бе пресъздаден с много подробности. Журналистите 
откриха опита за измама по една дребна подробност - един е контактите е бил неправилно закрепен, и на неправилното 
място. 
Междувременно Путин отново прави изолирани изяви. На въпроса как ще продължи конфронтацията със Запада пред 
събралото се военно ръководство малко преди Коледа Путин отговори така: Русия „ще предприеме подходящи военно-
технически контрамерки и ще отговори сурово на неприятелски стъпки“. И то „в зависимост от това, което ми представят 
нашите военни съветници“.  
Путин вече е постигнал първата си цел: от Русия отново се страхуват. Това само по себе си е изумително. След падането 

на Желязната завеса страната е икономически съсипана и трябваше да 
премине през шокова терапия, разработена от Международния валутен 
фонд във Вашингтон. През 2014 г. тогавашният президент на САЩ Барак 
Обама определи Русия като „регионална сила“.  
И до днес икономиката на Русия е по-малка от тази на Италия. 
„Бензиностанция, маскирана като държава“ - така покойният американски 
сенатор Джон Маккейн веднъж осмя Русия като износител на суровини. 
Ако световната общност изпълни плана за постепенно отказване от 
изкопаемите енергии, минералните ресурси на Русия ще се превърнат в 
„блокиран актив". „Днес Русия изнася само газ, петрол, оръжие и страх", 
казва Конрад Музика, ръководител на анализаторския институт Rochan 
Consulting в Гданск. 
 
Приоритетите на Русия обаче се различават от тези на Запада. 
Икономическият просперитет има по-малко значение за Кремъл, отколкото 
военната мощ. Когато през 2018 г. Путин обяви цялостната модернизация на 
армията си, на огромни екрани зад него вървяха анимирани видеоклипове с 
хиперзвукови ракети. „Досега не ни слушахте, а сега ще ни слушате!“, 

извика лидерът на Кремъл, обръщайки се към Запада. Ядрени подводни дронове, модерни междуконтинентални ракети 
и нови видове лазерни оръжия - Русия обнови армията си за стотици милиарди долари. 
Русия разполага с 6257 ядрени бойни глави, а САЩ - с 5550. Русия разполага с 12 240 танка - два пъти повече от САЩ. 
Освен това има повече от 30 000 бронирани машини, 3391 ракетни установки и над 14 000 артилерийски единици. „През 
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последните 15 години Русия значително модернизира военните си сили, а ние не направихме почти нищо“, казва Йоахим 
Краузе, професор в Института за политика на сигурност към Университета в Кил. 
Путин мисли много за себе си, за което свидетелстват дори само снимките от Кремъл: президентът в героична поза, 
независимо дали е на гърба на кон или в кабината на подводница. И това е вярно: фактът, че Путин успя да върне Русия в 
първата лига на великите сили въпреки основните слабости на своята гигантска империя, се дължи на забележителните 
му стратегически и тактически умения. 
В никоя друга област бившият офицер от КГБ не е демонстрирал уменията си по-добре, от кризата в Украйна. През 2014 г. 
Русия измами Запада, като анексира Крим и започна война в източната част на украинския регион Донбас, която вече 
беше решена, преди Западът да разбере, че там се сражават руски войски. Ще успее ли отново да извърши подобен 
преврат? 
Този път Путин не разполага с елемента на изненадата. Всеки ден може да се види как все повече руски танкове, 
артилерийски установки, мобилни ракетни установки и дори автомобили за откриване на химическо оръжие се 
придвижват към границата с Украйна. 
Maxar Technologies, търгуван на борсата в Ню Йорк и Торонто производител и оператор на спътници за наблюдение на 
Земята, предоставя остри като бръснач изображения от космоса. Те показват: В приятелски настроения към Русия 
сепаратистки регион Приднестровие в Молдова, в анексирания Крим, в югозападната част на Русия и дълбоко в Беларус - 
руските войски затягат примката около Украйна. 
Ще направят ли САЩ и Европа необходимите жертви, за да възпрат руската армия? Президентът на САЩ Байдън рано 
възможността за военен отговор на подновената атака срещу Украйна. Остават икономическите заплахи. 
За „всяка агресия" Русия ще трябва да понесе „високи политически, икономически и финансови разходи“, обяви 
германският канцлер Олаф Шолц. Въпросът е: доколко сериозно трябва да се приема това? Стратезите в Кремъл знаят 
точно колко зависима е Германия от доставките на руски природен газ. Способна ли е Федерална република Германия да 
издържи икономическа война срещу Русия? 
Този въпрос изведнъж се оказва изключително актуален. САЩ винаги са давали ясно да се разбере, че няма да 
предоставят на Москва право на вето върху решенията на НАТО - нито по въпроса за разширяването на Изток, нито по 
решението за разполагане на войници. Отстъпките в тази област биха поставили под въпрос обещанието за сигурност на 
алианса - нещото, което го крепи в основата му. Путин изгражда от 
това мит за жертва, говори за обкръжение от страна на НАТО.  
Но всеки, който си мисли, че може да преговаря с Путин за 
„финландизация" на Украйна, се заблуждава. Лидерът на Кремъл 
никога няма да се задоволи с модел, при който съседната страна се 
обвързва с Европа по отношение на икономическата политика, но 
остава военно неутрална. 
Една Украйна, която се е освободила от хватката на олигарсите, 
която процъфтява и гарантира гражданските права, може да 
изкуши и руския народ да поиска това, което Путин му отказва: 
независима съдебна система, честни избори, борба с 
клептокрацията и фаворизирането. Колкото по-стабилна е Украйна, 
толкова по-крехка става хватката на Путин върху властта. Ето защо 
той отрича правото на съседната държава на собствена 
държавност. И не само той. 
Външният министър на Путин говори за районите, които са 
„осиротели“ след разпадането на Варшавския договор, като има 
предвид например балтийските държави. Въпреки това тези страни 
избраха демокрацията, западния модел и НАТО по своя собствена 
воля. Това е сърцевината на дилемата на Путин в областта на 
сигурността. Той не се страхува от западното военно оборудване, но се страхува от подривната сила на просперитета, 
демокрацията и правовата държава. 
Вътрешните мотиви за външната политика на Русия 
Людмила Ивановна с мъка успява да стигне до поликлиниката. 77-годишната жена ходи с бастун в снега и черния лед. Тя 
се нуждае от рехабилитация след скъпа операция на тазобедрената става. 
Но шансовете да го получи са малки - и затова тя се обявява против здравната система, ограниченията заради 
коронавируса и антисоциалната политика на президента Путин като цяло. „Единственото нещо, по което съм съгласна с 
него, е външната политика", казва тя. Тя приветства връщането на Крим, както и подкрепата за сепаратистите в Донбас. 
През 2014 г. анексирането на Крим предизвика националистическа еуфория в Русия. Рейтингът на Путин в 
социологическите проучвания се покачи до рекордни стойности. Междувременно годините на слаб икономически 
растеж, намаляването на реалните доходи и непопулярната пенсионна реформа разочароваха много руснаци.  
Вярно е, че благодарение на драстичното покачване на цените на суровините БВП официално нарасна с 4,4% през 
миналата година, а с това и валутните резерви - до рекордните 630 млрд. долара. Но повечето анализатори предвиждат 
много по-слаб растеж за 2022 г. Наталия Орлова, главен икономист в „Алфа Банк“, очаква само 1,5%. Инфлацията рязко 
се повиши, изтичането на капитали от Русия се ускори до 72 млрд. долара - за което допринесоха „геополитическите 
рискове“, както обичат да се изразяват икономистите, т.е. заплахите за санкции от страна на Запада. 
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Въпреки това преобладаващото мнозинство от над 80% от руснаците все още подкрепя анексирането на Крим. Курсът на 
външнополитическа конфронтация с Украйна и колективния Запад също се одобряват като цяло. 
Самият Путин все по-често оправдава своите действия, позовавайки се на историята. Още през 2014 г. той въведе 
термина "Нова Русия" за югоизточните украински територии по черноморското крайбрежие. 
Неотдавна той сравни претенциите на Русия към Крим с вековните гранични спорове между САЩ и южните им съседи: 
„Кой притежаваше Калифорния и кой - Тексас? Това е забравено, но за Крим се напомня постоянно“, подигра се той на 
пресконференция в Кремъл. 
След това се зае с това, което смята за изкуствена държавна конструкция на Украйна. „Кой я е създал? Ленин, Владимир 
Илич, когато основава Съветския съюз през 1922 г.", твърди Путин. Още през лятото той написа статия, в която заяви, че 
руснаците, беларусите и украинците са един народ и че триединството е неестествено. 
Примерът на държавния глава е последван и от други водещи политици. Пьотр Толстой, депутат в Думата и ръководител 
на парламентарната група на Русия в  Съвета на Европа, наскоро призова Русия да бъде върната в границите на Руската 
империя. А няколко дни по-късно, след кризата в Казахстан, съпартиецът на Толстой Бийсултан Чамзаев предложи на 
казахите референдум за присъединяване към Русия. 
Списъкът на новите руски зони на влияние е дълъг 
Светлана Андреева стои в руините на своя магазин Dolce Vita в казахстанския мегаполис Алмати. Всички витрини са 
счупени, по пода лежи натрошено стъкло, а черните стени свидетелстват за пожар. „Откраднаха всичко, всичко изчезна“, 
казва жената, която притежава два магазина за бижута. Един от тях вече беше затворен заради пандемията. Другият, в 
търговския център City Center, е опустошен и разграбен. 
Около разрушения търговски център по улиците се разчистват изгорели камиони. Останки от размириците през първата 
седмица на януари в Казахстан. 
С помощта на руски войски президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев потушава протестите, разразили се заради 
удвояването на цените на бензина. Резултатът е 255 убити, над 5000 арестувани и свален диктатор. Нурсултан Назарбаев, 
който през 1991 г. извоюва независимостта на Казахстан и само допреди няколко месеца ръководеше съдбата на 
страната, трябваше да се оттегли. Токаев поема управлението. С помощта на Русия. И в интерес на Русия. 
Защото Назарбаев беше обвързал страната си с Китай. „През последните 15 години Китай все повече успява да насочи 
износа на нефт и газ от Казахстан към себе си", отбелязва Владимир Милов, някогашен заместник-министър на 
енергетиката по времето на Путин, а сега опозиционер, който е избягал в чужбина. 
Китайски компании като CNPC успяха да придобият големи части от енергийния сектор на Казахстан, включително 
дялове, които преди това бяха собственост на руската петролна компания „Лукойл“. А сега с подкрепата на Токаев 
Казахстан отново трябва да бъде по-тясно свързан с Русия. 
Свалянето на Назарбаев е удобно за Путин и поради факта, че 82-годишният основател на казахстанската държава твърдо 
настояваше за националния суверенитет на страната си, докато Путин нарича северната част на Казахстан „руска 
заселническа зона“. 
Руската военна операция в Казахстан е само последната от поредица екстериториални операции. Началото бе поставено 
през 2008 г. в Грузия, когато Москва изпрати танкове през кавказки тунел, за да защити руските граждани в провинция 
Южна Осетия. Днес Южна Осетия, както и грузинската черноморска провинция Абхазия, са самопровъзгласили се 
републики, признати само от Русия. През 2014 г. последва нападението срещу Украйна. 
През следващата година Путин подкрепи сирийския диктатор Башар Асад с военновъздушните си сили в борбата срещу 
бунтовниците, без да се съобразява с жертвите сред цивилното население. Асад остана на власт, а Путин надделя в 
Сирия - срещу САЩ, Турция, член на НАТО, и богатите държави от Персийския залив, които бяха инвестирали стотици 
милиони в опозиционни милиции, за да свалят Асад. Военноморската база на Москва в Тартус, Сирия, в Средиземно 
море, бе защитена.  
Но преди всичко Путин показа, че ще се противопостави твърдо на съмнителни управници. Това му донесе покана за 
посещение в Либия, където Русия застана на страната на генерал Хафтар, който искаше да вземе властта в 
северноафриканската петролна държава. 
Тук за първи път Русия изигра различна карта: вместо официалните руски военни са изпратени наемните войски на 
„Вагнер Груп", собственост на Евгений Пригожин. Пригожин някога е бил готвач в любимия ресторант на Путин в родния 
му град Санкт Петербург. 
Днес фирмите на Пригожин печелят държавни поръчки за доставка на храна за руските войски или за детски градини и 
училища в цялата страна. САЩ санкционираха Пригожин за това, че според твърденията той безмилостно е наводнявал 
социалните медии със своята интернет „армия от тролове“ и се е намесвал манипулативно в изборите в САЩ през 2017 г. 
- с платени интернет потребители, които са публикували коментари в социалните медии под фалшиви имена и са 
разпространявали фалшиви новини. 
Наемниците на Вагнер не само продължават да се бият в Либия, където руски корпорации като „Газпром“ и „Роснефт“ 
преследват интереси в областта на нефта и газа. Те също така подкрепят диктаторите в много африкански държави с 
военни съветници и помощ срещу опозиционни фигури. Неотдавна войници на „Вагнер“ бяха забелязани в Мали, където 
Бундесверът се бори с терористите заедно с френски части, а Русия подкрепя военната хунта. 
Американските десни популисти - петата колона на Путин 
Русия не би изглеждала толкова силна, ако Западът не беше толкова слаб. Начинът, по който Русия използва за 
пропаганда демократичната криза на Запада, беше демонстриран наскоро отново в САЩ. На 6 януари се навърши 
първата годишнина от щурма на Конгреса на САЩ от фанатични привърженици на Тръмп и във Вашингтон се проведоха 
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няколко възпоменателни церемонии. Докато президентът на САЩ Байдън произнасяше реч в Конгреса, руската 
държавна телевизия "Россия-1" предаваше на живо от стълбите на Капитолия. 
Бунтът е „инсценирана атака от ФБР и радикалните демократи“ - заговори в микрофона руски репортер. Същият водещ, 
както съобщава американският портал Daily Beast, се е смесил с фанатиците година по-рано, за да заснеме бунтовете за 
руската публика. Оттогава насам „Россия-1“ излъчва специално предаване след специално предаване за „Откраднатите 
избори в Америка“. Поддръжниците на Тръмп и конгресмените, които отричат победата на Джо Байдън, получават 
достатъчно ефирно време. 
Всъщност САЩ вероятно никога не са били по-близо до държавен преврат, отколкото на 6 януари 2021 г., когато 
парламентът се опита официално да удостовери изборната победа на Байдън и почти беше възпрепятстван от тълпа. 
Привържениците на Тръмп нахлуха в историческата сграда, преследвайки политици. По време на бунта бяха убити 
петима полицаи и един участник в бунта. 
През 2021 г. САЩ за първи път бяха включени в списъка на „изплъзващите се демокрации“ от базирания в Стокхолм 
Международен институт за демокрация и подпомагане на изборите (IDEA), заедно с Унгария и Полша. Според проучване 
на Масачузетския университет почти три четвърти от привържениците на Републиканската партия се съмняват в 
легитимността на изборите. Това е една трета от населението на САЩ. 
Експерти по Русия като Фиона Хил, бивш съветник на Тръмп по въпросите на сигурността в Белия дом, смятат, че 
слабостта на западните демокрации играе в полза на Путин. „Той може да се представи за герой на руския народ, който 
предотвратява безредиците и хаоса“, казва Хил пред Handelsblatt. Сега Тръмп може би е на прага на завръщане. Той 
продължава да подхранва лъжата за откраднатите избори - и държи кандидатурата си отворена за президентските 
избори през 2024 г. И дори да не се кандидатира: почти никой от водещите републикански политици няма да се справи 
без благословията на Тръмп. 
Хакерите на Путин - идеалното оръжие за необявена война 
Объркване, дестабилизация и разрушения отвъд официалната война - това е занаятът, който бившият агент на КГБ Путин 
владее. В края на миналата седмица украинските граждани видяха украинско знаме и зачеркната свинска глава, когато 
кликнаха върху уебсайтовете на своето правителство. 
Хакери бяха превзели уебсайтовете и бяха оставили съобщение: „Украинци, всичките ви лични данни са качени в 
интернет." И след това: „Страхувайте се и очаквайте най-лошото." Нападението беше извършено само няколко часа след 
като преговорите между НАТО и Русия приключиха до голяма степен неуспешно. 
Украинските агенции за сигурност предполагат, че зад атаката може да стои хакерската група UNC1151, свързана с 
Беларус и Русия, известна още като ghostwriters. Накрая украинското министерство на цифровото развитие алармира: 
всичко сочи, че организатор е Русия. Москва води „хибридна война“ срещу Киев. 
Кремъл е известен със своите кибератаки, макар че винаги ги отрича. Путин знае, че нападнатите западни държави 
обикновено реагират на кибератаките със средствата на наказателното право, които са безвредни за Русия. 
Освен това кибератаките струват сравнително малко. Руските разузнавателни служби могат да се възползват от голям 
резерв от добре подготвени младши служители в областта на информационните технологии. От съветско време насам 
природо-математическото образование се смята за образцово. Но за разлика от САЩ, в Русия няма международно 
значими технологични компании като Google или Amazon с голям брой високоплатени работни места. Остава държавната 
служба. 

 
Американските и европейските служби за сигурност неведнъж са 
успявали да установят самоличността на заподозрени извършители в 
редиците на руските тайни служби. През 2020 г. например 
германската федерална прокуратура издаде заповед за арест на 
служител на разузнаването, за когото се твърди, че стои зад 
хакерската атака срещу Бундестага през 2015 г. 
За тази кражба на данни е отговорна така наречената Sofacy Group, 
кръстена от ИТ средите Fancy Bear. Обвиненията на главния прокурор 
са, че те са били агенти и че са шпионирали данни. 
Нападението срещу украинските уебсайтове може да е предвестник 
на това, пред което е изправена страната в случай на война. През 
уикенда изследователи в областта на сигурността от американската 
софтуерна компания Microsoft предупредиха, че са открили особено 
зловреден софтуер в украинските мрежи, който може да бъде 
активиран по всяко време. Зловредният код замразява всички 
функции на компютъра и изисква откуп. 
Това звучи като класически метод за киберпрестъпления - т.нар. 
атака с цел получаване на откуп. Този път обаче се предполага, че 
няма начин да предадете откупа в цифров вид. Поради това 
анализаторите на Microsoft предполагат, че целта не е изнудване, а 
максимално разрушаване. 
Руски държавни хакери са заподозрени, че са отговорни за 
кибератаката срещу украинската електропреносна мрежа в края на 
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2015 г., която засегна 230 000 потребители. Две години по-късно зловредният софтуер NotPetya се разпространи бързо, 
първо в компютрите на украински компании и държавни институции, а след това и в целия свят. 
В началото на миналата седмица руската информационна агенция ТАСС публикува двуминутен клип в YouTube. На него 
се вижда как агенти на руската служба за вътрешно разузнаване ФСБ, облечени в балаклави, нахлуват в апартаменти в 
Москва и Санкт Петербург. В съобщение за пресата ФСБ заявява, че набезите са били удар срещу хакерската група REvil. 
Агентите на ФСБ съобщават за 14 ареста. Прословутата група е разпусната. Това, което ФСБ подчертава силно,е, че 
Кремъл се е съобразил със САЩ. В края на краищата американците бяха отправили молба в този смисъл. Всъщност 
Белият дом от месеци напразно иска от Кремъл да предприеме действия срещу киберпрестъпниците у дома. 
Русия се смята за сигурно убежище за кибермафията, поне докато тя нанася удари само в чужбина. Престъпниците 
оценяват това, както показва оценка на специалиста по IT сигурност Malwarebytes. 13-те най-активни банди за изнудване 
през първата половина на 2021 г. са програмирали зловредния си софтуер по такъв начин, че да не заразява компютри в 
Русия и в съюзнически на Москва държави. 
Тези, които страдат, са на Запад. Според експертите от Sonicwall само през първата половина на 2021 г. са извършени над 
305 милиона атаки. Според доклада най-засегнати са САЩ, Великобритания и Германия. Германската федерална служба 
за информационна сигурност  (BSI) наскоро определи ransomware като "най-голямата заплаха" за киберсигурността в 
Германия. 
На пръв поглед фактът, че руснаците предприемат действия срещу киберпрестъпници в собствената си страна по искане 
на САЩ, не се вписва в дрънкането на саби по украинската граница. Но при по-внимателно вглеждане медийно 
ефективната стъпка се оказва демонстрация на силата на Кремъл. Посланието на Путин е: всичко е възможно - ако сте 
любезни с Москва. IT експертите вече говорят за „ransomware димпломация“. 
Извод: Западът разполага със слаби карти 
Москва, сряда, 11:30 ч. местно време: Аналена Бербок стои на „Гроба на незнайния воин“ в Александровската градина 
край Кремъл. С него са почетени руските войници, загинали през Втората световна война. Изпълнява се Вторият клавирен 
концерт на Рахманинов. Следва минута мълчание. 
Младият федерален министър на външните работи стои там като вкаменена, с тъмносива маска и тъмносиво палто. 
Няколко часа по-късно Бербок казва, че я изпълват „срам и страхопочитание" да стои пред този паметник. 
Да, германската вина. Това е и причината ситуацията да е толкова сложна от гледна точка на Германия и да затруднява 
Запада да заеме единна позиция. Германски оръжейни доставки за Украйна, за които Киев многократно настояваше и 
които биха могли да бъдат използвани за стрелба по руски войници: трудно е да си представим това, поне от германска 
гледна точка. 
От гледна точка на Украйна това звучи почти като предателство. В края на краищата украинците са също толкова жертви 
на германските военни престъпления, колкото и руснаците. 
Въпреки това е ясно, че Западът трябва да повиши цената за нахлуване в Украйна – да е толкова голяма, че дори Путин я 
намира за твърде висока. А това може да стане само с надеждна възпираща сила - в дипломатически, икономически и - 
поне косвено - във военен план. Но как? Ако Путин наистина реши да нахлуе в Украйна, той няма защо да се страхува от 
военна намеса на Запада. 
А икономическите санкции също ще навредят повече на Запада, отколкото на Русия, поне в краткосрочен план: няма да 
има разрешение за експлоатация на „Северен поток 2"? За Русия това е приемливо, има и други тръбопроводи. 
Пълноценен търговски бойкот? Непоносимо, особено за енергийно зависимата Германия. 
Втечненият газ, внасян с танкери, никога не би могъл да достави необходимите количества, които да компенсират 
руските доставки. „Газът от Русия не може да бъде заменен в краткосрочен план", заяви шефът на RWE Маркус Кребер по 
време на срещата на върха на Handelsblatt Energy Summit. 
Изключване на Русия от глобалната платежна система Swift? Ще има сериозни последици и за Запада. Определеният за 
лидер на ХДС Фридрих Мерц казва: „Поставянето на Swift под въпрос би могло да бъде атомна бомба за капиталовите 
пазари, както и за отношенията в областта на стоките и услугите". Тогава ще има „огромни икономически затруднения и 
за националните ни икономики. То ще удари Русия. Но ще си навредим значително“. 
Поради тези съображения вариантът със Swift вече не се използва във вътрешните преговори за санкции между ЕС и 
САЩ. И така, Путин има добри шансове за това икономическото джудже Русия да порасне още малко в геополитически 
план след тази предизвикана от самия него криза. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Ако Путин спре крана – даваме ток на Гърция срещу газ 
в. Труд - $ 1 000 000 платени за кибертерора над "Труд" 
в. Телеграф - Горивото напомпа двойно колета 
в. Монитор - 1374 язовира - цъкащи водни бомби 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Токът осоли морето за българи поне с 15%, цените за чужденци - непроменени, вече им продали летните 
пакети 
в. 24 часа - Нинова ще връща избирателите на БСП и с хартиени бюлетини 
в. Труд - 9 месеца ще е валиден сертификатът за ваксина 
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в. Труд - Експерти критикуват предложения бюджет 
в. Телеграф – Търговци прогнозират: Бензинът скача с по 3 ст. седмично 
в. Телеграф – Застраховаме се срещу COVID за 100 лева 
в. Монитор - При встъпването си в длъжност на Дондуков 2: Радев обеща да обединява и да бди над законността 
в. Монитор - Каним чужди учени и студенти да учат БГ език и култура за 4 млн. лв. 
Водещи интервюта 
в. 24 часа  - Петър Ганев и Лъчезар Богданов, икономисти: 13 млрд. лв. повече приходи - уникален шанс за смели идеи за 
повече доходи и инвестиции. Сега! 
в. Труд - Проф. Коста Костов, консултант по белодробни болести към УМБАЛ "Св. Анна", пред "Труд": Здравната ни 
система страда от булимия и стомашно-чревно разстройство 
в. Телеграф - Директорът на Сатирата Калин Сърменов: Искам да запазя силния дух на Стояна в театъра 
в. Монитор - Доц. Георги Бърдаров, специалист по демография и писател: Има крехка тенденция дигитални номади да се 
завръщат по селата 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Москва гони НАТО от България? А кой ще ни пази от Турция? 
в. Труд - Българи, а не "фили" и "фоби" 
в. Телеграф  - Суджуците и виното по банков път 
в. Монитор - Ще се деполитизира ли образованието ни? 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какво следва след решенията на 50-ия Конгрес на БСП. Гост: Кристиан Вигенин - заместник-председател на БСП 
- Напрежението НАТО – Русия. Гост: Велизар Шаламанов – бивш служебен министър на отбраната 
- Защо се увеличават заразените с Омикрон и какви мерки предстоят? Гост: Проф. Тодор Кантарджиев – 

консултант на Столична община по ваксинационния процес 
- Погром в столично заведение. Какви са щетите и задържани ли са извършителите? 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Милионите за пътища. Гост: Гроздан Караджов – вицепремиер и министър на регионалното развитие и 

благоустройството 
- Между НАТО и Русия 
- Твърдения за агресия в градския транспорт 
- Върви ли жилищният пазар към балон 

 
√ Предстоящи събития в страната на 24 януари 
София. 

- От 16:00 ч. на площад „Св. Александър Невски“ ще се състои официална церемония по посрещането на 
министър-председателя на Република Северна Македония Димитър Ковачевски. 

- От 17:00 ч. в клуб „Карусел“ (ул. „Георги С. Раковски“ 108, София), ще се проведе среща на собствениците на 
нощните заведения в София, на която ще бъдат обсъдени последващи действия в следствие на очакваното им 
затваряне. 

*** 
Варна 

- От 11:00 до 12:00 ч. в централния офис на ПП ГЕРБ на ул. „ Сан Стефано“ 22, народният представител от ПГ на 
ГЕРБ/СДС Красен Кралев ще има приемен ден. 

*** 
Стара Загора 

- От 10:00 ч.в зала 2 на Областна администрация ще се състои символичното предаване на Печата на областния 
управител от Иван Чолаков на новия областен управител проф. Наско Василев. 

- От 13:30 ч. в зала 2 на Община Стара Загора ще се проведе работна среща между ръководството на Община 
Стара Загора и народните представители от 27 Многомандатен избирателен район. 

 

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

