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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕДЕКЛАРИРАНАТА ЗАЕТОСТ ПОДКРЕПИ ПАКЕТ ОТ 19 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА МЕРКИ НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НЕДЕКЛАРИРАНАТА 
ЗАЕТОСТ 
В рамките на петото редовно заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, 
бяха представени 19 мерки за укрепване на капацитета и работата на контролните институции имащи отношение към 
превенцията и борбата с недекларираната заетост. Представените мерки бяха свързани с увеличаване на щатния състав 
на ИА „Главна инспекция по труда“, организиране на регулярни информационни кампании, обучения за инспекторите. 
Друга група мерки бяха насочени към НАП и свързани с допълване на функционалностите на електронната й система с 
възможност за изпращане на информативен SMS на лицата, с който ги уведомява за регистрирания в НАП трудов 
договор, засилване на сътрудничеството между ГИТ, НАП и НОИ и др. 
 

Направените предложения бяха подкрепени 
единодушно от участниците в заседанието, 
както и от представителите на засегнатите 
институции. Председателят на Обществения 
съвет и зам. -министър на труда и социалната 
политика г-н Лазар Лазаров посочи, че 
„Предложените мерки са много интересни и 
със сигурност ще намерят място сред 
политиките на визираните институции. 
Следва да се има предвид, че част от тях вече 
са предвидени за изпълнение, като 
укрепването на капацитета на инспекцията 
по труда“. Членовете на Обществения съвет 
предложиха допълване на част от мерките като 

обсъжданите нови предложения бяха свързани с направата на поведенчески анализ на целевите групи и по-засилено 
участие на социалните партньори в различни дискусии и формати. 
Г-н Велев сподели, че е привърженик „в България най-накрая да се въведе немският опит, чийто предвестник е 
мярката 60/40, но тя има различен дизайн от немската практика. Предложената немска мярка е много силен 
стимул за изсветляване на икономиката и същата следва да бъде внедрена трайно в българското 
законодателство, тъй като тя подкрепя единствено изрядните работодатели“. 
В рамките на заседанието беше представен и напредъка по изпълнението на проекта BG05M9OP001-1.051-0001 
„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната 
заетост“, като се посочи че същият приключва в началото на месец април и към настоящия момент почти изцяло са 
изпълнени заложените индикатори. 
На 21 март 2022 г. предстои да се проведе последното по проекта заседание на ОС, като ръководителя на проекта д-р 
Милена Ангелова посочи, че работата на съвета ще продължи и след това чрез дискусии, набиране на обратна връзка и 
консултации. 
АИКБ – Национален център „Икономика на светло“ 
 
24 часа 
 
√ Подкрепиха пакет от 19 предложения за борба с недекларираната заетост 
В рамките на петото редовно заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, 
бяха представени 19 мерки за укрепване на капацитета и работата на контролните институции имащи отношение към 
превенцията и борбата с недекларираната заетост. Представените мерки бяха свързани с увеличаване на щатния състав 
на ИА „Главна инспекция по труда“, организиране на регулярни информационни кампании, обучения за инспекторите. 
Друга група мерки бяха насочени към НАП и свързани с допълване на функционалностите на електронната й система с 
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възможност за изпращане на информативен SMS на лицата, с който ги уведомява за регистрирания в НАП трудов 
договор, засилване на сътрудничеството между ГИТ, НАП и НОИ и др. 
Направените предложения бяха подкрепени единодушно от участниците в заседанието, както и от представителите на 
засегнатите институции. Председателят на Обществения съвет и зам. -министър на труда и социалната политика г-н Лазар 
Лазаров посочи, че „Предложените мерки са много интересни и със сигурност ще намерят място сред политиките на 
визираните институции. Следва да се има предвид, че част от тях вече са предвидени за изпълнение, като укрепването на 
капацитета на инспекцията по труда“. Членовете на Обществения съвет предложиха допълване на част от мерките като 
обсъжданите нови предложения бяха свързани с направата на поведенчески анализ на целевите групи и по-засилено 
участие на социалните партньори в различни дискусии и формати. 
Г-н Велев сподели, че е привърженик „в България най-накрая да се въведе немският опит, чийто предвестник е мярката 
60/40, но тя има различен дизайн от немската практика. Предложената немска мярка е много силен стимул за 
изсветляване на икономиката и същата следва да бъде внедрена трайно в българското законодателство, тъй като тя 
подкрепя единствено изрядните работодатели“. 
В рамките на заседанието беше представен и напредъка по изпълнението на проекта BG05M9OP001-1.051-0001 
„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната 
заетост“, като се посочи че същият приключва в началото на месец април и към настоящия момент почти изцяло са 
изпълнени заложените индикатори. 
На 21 март 2022 г. предстои да се проведе последното по проекта заседание на ОС, като ръководителя на проекта д-р 
Милена Ангелова посочи, че работата на съвета ще продължи и след това чрез дискусии, набиране на обратна връзка и 
консултации. 
 
БТА 
 
√ Обществен съвет подкрепи 19 мерки за борба с недекларираната заетост 
Общественият съвет за ограничаване и превенция на недекларираната заетост подкрепи на петото си редовно заседание 
19 мерки за укрепване на капацитета и работата на контролните институции с отношение към превенцията и борбата с 
недекларираната заетост, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Представените мерки бяха свързани с увеличаване на щатния състав на ИА "Главна инспекция по труда", организиране 
на редовни информационни кампании, обучения за инспекторите. Друга група мерки бяха насочени към НАП и свързани 
с допълване на функционалностите на електронната й система с възможност за изпращане на информативен SMS на 
лицата, с който ги уведомява за регистрирания в НАП трудов договор, засилване на сътрудничеството между ГИТ, НАП и 
НОИ и др. 
Председателят на АИКБ Васил Велев каза, че е привърженик "в България най-накрая да се въведе немският опит, чийто 
предвестник е мярката 60/40, но тя има различен дизайн от немската практика. Предложената немска мярка е много 
силен стимул за изсветляване на икономиката и същата следва да бъде внедрена трайно в българското законодателство, 
тъй като тя подкрепя единствено изрядните работодатели".  
 
Информационна агенция „Фокус“ 
 
√ Общественият съвет за ограничаване и превенция на недекларираната заетост подкрепи пакет от 19 предложения за 
институционализиране на мерки насочени към превенция и борба с недекларираната заетост 
В рамките на петото редовно заседание на Обществения съвет за ограничаване и превенция на недекларираната заетост, 
бяха представени 19 мерки за укрепване на капацитета и работата на контролните институции имащи отношение към 
превенцията и борбата с недекларираната заетост. Представените мерки бяха свързани с увеличаване на щатния състав 
на ИА „Главна инспекция по труда“, организиране на регулярни информационни кампании, обучения за инспекторите. 
Друга група мерки бяха насочени към НАП и свързани с допълване на функционалностите на електронната й система с 
възможност за изпращане на информативен SMS на лицата, с който ги уведомява за регистрирания в НАП трудов 
договор, засилване на сътрудничеството между ГИТ, НАП и НОИ и др. 
Направените предложения бяха подкрепени единодушно от участниците в заседанието, както и от представителите на 
засегнатите институции. Председателят на Обществения съвет и зам. -министър на труда и социалната политика г-н Лазар 
Лазаров посочи, че „Предложените мерки са много интересни и със сигурност ще намерят място сред политиките на 
визираните институции. Следва да се има предвид, че част от тях вече са предвидени за изпълнение, като укрепването на 
капацитета на инспекцията по труда“. Членовете на Обществения съвет предложиха допълване на част от мерките като 
обсъжданите нови предложения бяха свързани с направата на поведенчески анализ на целевите групи и по-засилено 
участие на социалните партньори в различни дискусии и формати. 
Г-н Велев сподели, че е привърженик „в България най-накрая да се въведе немският опит, чийто предвестник е мярката 
60/40, но тя има различен дизайн от немската практика. Предложената немска мярка е много силен стимул за 
изсветляване на икономиката и същата следва да бъде внедрена трайно в българското законодателство, тъй като тя 
подкрепя единствено изрядните работодатели“. 
В рамките на заседанието беше представен и напредъка по изпълнението на проекта BG05M9OP001-1.051-0001 
„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната 
заетост“, като се посочи че същият приключва в началото на месец април и към настоящия момент почти изцяло са 
изпълнени заложените индикатори. 
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На 21 март 2022 г. предстои да се проведе последното по проекта заседание на ОС, като ръководителя на проекта д-р 
Милена Ангелова посочи, че работата на съвета ще продължи и след това чрез дискусии, набиране на обратна връзка и 
консултации. 
 
АИКБ 
 
√ ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА АОБР 
На 26 януари 2022 г., от 11.00 часа, в Пресклуба на БТА (бул. Цариградско шосе 49) ще се проведе пресконференция на 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). 
Ще бъдат представени приоритетите на АОБР за 2022 г. 
Участници в пресконференцията: 

▪ Васил Велев – председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
▪ Добри Митрев – председател на УС на Българската стопанска камара (БСК) и ротационен председател на АОБР за 

2022 г. 
▪ Цветан Симеонов – председател на УС на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) 
▪ Кирил Домусчиев – председател на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 

(КРИБ) 
АОБР е създадена през 1995 г. като обединение на национално представителните работодателски организации, с цел 
единно представителство на българските работодатели пред националните и международните институции. 
Наетите в предприятията, членуващи в четирите организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ), представляват 82% от всички 
наети в България, а брутната добавена стойност, която произвеждат, е 86%. 
Съгласно устава на АОБР, Асоциацията се председателства на ротационен принцип – през 2022 г. ротационен 
председател на АОБР е БСК. 
Повече за АОБР можете да научите на адрес www.aobe.bg 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Председателят на НС свиква извънредно заседание на 26 януари 
Председателят на Народното събрание Никола Минчев свиква извънредно заседание на парламента на 26 януари 2022 г. 
от 15.30 часа. 
В дневния ред е изслушване на министър-председателя, министъра на отбраната, министъра на външните работи и 
ръководителите на ДАНС, ДАР и Военното разузнаване във връзка с конфликта Русия-Украйна, напрежението НАТО-Руска 
федерация и ролята на България в процеса на вземане на решения в НАТО по темите, както и разполагане на 
съюзнически въоръжени сили на територията на Република България. 
Искането за извънредно заседание беше внесено на 24 януари 2022 г. от 59 народни представители от ПГ на ГЕРБ- СДС. 
Председателят на парламента е решил да насрочи заседанието за сряда от 15.30 ч., за да може да бъде представена 
пълна информация по поставените въпроси. 
Преди това на 25 януари ще заседава Съветът по сигурността към Министерския съвет, а на 26 януари ще има заседание 
на правителството, на които ще бъдат обсъждани напрежението около Украйна и плановете на съюзниците в НАТО да 
укрепят източния фланг на Алианса. 
 
√ Обмислят увеличението на максималния осигурителен праг да бъде отложено 
Управляващата коалиция обмисля да отложи увеличението на максималния осигурителен праг на 3400 лева, научи "По 
света и у нас". В новият проектобюджет е заложено минималната работна заплата да достигне 710 лв. от 1 април, а 
осигурителният таван да се вдигне от 3000 на 3400 лв. 
До този момент официално срещу това решение са се обявили от "Демократична България" и "Има такъв народ". "За" 
увеличението на прага е Министерството на финансите. Според новата идея, която управляващите обмислят е 
повишението на прага да се отложи до средата на годината, когато ще се прави актуализация на бюджета. 
От края на миналата година се вдигна и тавана на пенсиите до 1440 лева. С увеличението на новия праг, заплатите над 
3000 лева ще намалеят с близо 50 лева, а работодателят ще трябва да плаща допълнителни 75 лева. 
От най-голямата асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ разпространиха своя позиция, в която се казва, че с тях 
не е обсъждана идеята за увеличение на прага. Според фирмите от бранша ще бъдат засегнати именно тези сектори, 
които плащат пълни заплати на служителите си и ги осигуряват на реалното им възнаграждение. 
Държавният бюджет за 2022 г. все още не е приет от Министерския съвет и съответно не е внесен в Народното събрание 
за гласуване. 
 

http://www.aobe.bg/
https://bntnews.bg/news/gerb-iska-izvanredno-zasedanie-na-ns-zaradi-konflikta-rusiya-ukraina-1182859news.html
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√ Премиерът Кирил Петков: Засиленото присъствие на НАТО в Черно море не е извънредна ситуация 
Премиерът Кирил Петков направи актуален коментар за напрежението НАТО - Русия. Министър-председателят даде 
изявление пред медиите минути преди началото на съвместното заседание с правителството на Северна Македония в 
резиденция "Бояна". 
Оттук нататък Съветът по сигурността ще бъде основен орган за вземане на сериозните решения, когато става въпрос за 
сигурността, подчерта Кирил Петков. 
Според него на заседанието на Съвета днес ще се анализира ситуацията и ще се дадат препоръки за утрешното 
заседание на МС. 
По въпроса за засиленото присъствие на корабите и самолетите на НАТО, Петков обясни: 
Това не е някаква извънредна ситуация, а част от решението през 2016 г. за засилен "Air Policing" и засилено влизане в 
Черно море с военни кораби, но това е в тази рамка. 
Днес ще обсъдим точно обстановката, допълни Петков. 
Препоръката на Съвета по сигурността след заседанието днес ще бъде приета от МС и след това ще отиде в парламента, 
допълни премиерът. 
Така че, българската общественост ще е напълно запозната с нашата стратегия и няма да има изненади, подчерта 
Кирил Петков. 
Явно напрежението се вдига, но не бих казал, че в момента "дрънчи на война", каза той в отговор на въпрос дали сме на 
ръба на война. 
За съжаление, ескалацията се вдига, ние искаме деескалация и ние ще бъдем конструктивен партньор и съюзник на 
НАТО и ЕС, но да имаме ясната идея, че решенията, които се взимат, са базирани изцяло на българските служби за 
сигурност и на МС. 
Аз съм сигурен, че ние ще вземем национално отговорна позиция, ще я представим. Тази позиция ще съответства изцяло 
и ще оптимизира българския интерес. Най-важното за нас е да сме сигурни, че решенията, които вземаме, са национално 
отговорни, заяви Петков. 
Не е време да се упражнявате за политика, нещата, които трябва да се говорят и вземат като решения трябва да са на 
база истински анализ, а не пиар, категоричен е премиерът. 
 
√ България остава в дъното на ЕС в класацията по справяне с корупцията 
България остава в дъното на ЕС в класацията по справяне с корупцията. Това показва тазгодишното традиционно 
изследване на асоциация "Прозрачност без граници". 
При скала от 0 до 100, в която 0 е най-високи нива на корупция, средният за Европейския съюз е 64. България е с индекс 
42. 
"Ние не просто нямаме напредък, а тъпчем на едно място", каза Ваня Нушева от "Прозрачност без граници". 
Преди нас са Унгария (43), Румъния (45), Хърватска (47) и Гърция (49). И тази година най-некорумпирани държави в ЕС са 
Дания (88), Финландия (88), Швеция (85), Нидерландия(82). В дъното е България, а тази година Румъния се "откъсва" от 
страната ни и бележи по-добър резултат с два пункта. 
От "Прозрачност без граници" заявиха, че страната ни се доближава повече до страни в дъното на световната класация 
като Афганистан и Северна Корея с показатели 16 от 100, отколкото до първенците в нея - Дания, Финландия и Нова 
Зеландия (88 от 100). 
 
√ ЕС работи по различни варианти за санкции, в зависимост от действията на Русия 
Брюксел засега не планира да изтегли семействата на служителите на Евросъюза от Киев. На среща на външните 
министри на 27-те, обсъдиха развоя на събитията и евентуалните санкции срещу Русия. От българска страна в срещата 
участва зам.-министърът на външните работи Ирена Димитрова. Същевременно Европейската комисия обяви вчера нова 
финансова помощ за Украйна. 
Решение за нови санкции засега не беше взето. От изявленията на външните министри стана ясно, че ЕС работи по 
различни варианти за налагане на санкции в зависимост от действията на Русия, свързани с нападение или провокации 
на територията на Украйна. 
Външните министри декларираха пълна подкрепа за суверенитета и независимостта на Украйна. 
ЕС не смята, че е необходимо изтегляне на европейските служители от Киев, каза върховният представител по въпросите 
на сигурността и външните работи Жозеп Борел. Външните министри на страните от Евросъюза разговаряха вчера с 
държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен. 
Ние няма да постъпим като САЩ, защото в момента не виждаме специфични причини за това. Държавният 
секретар Блинкен ще ни информира за техните мотиви. Не трябва да драматизираме, като се има предвид, че 
преговорите продължават. Не мисля, че трябва да изоставим Украйна и да я напуснем, но може би държавният 
секретар Блинкен има повече информация и той ще я сподели с нас, каза Жозеп Борел - върховен представител по 
въпросите на сигурността и външните отношения на ЕС. 
Външните министри отново предупредиха Русия, че всяка по-нататъшна военна агресия Русия срещу Украйна ще има 
огромни последици и ще струва скъпо. 
Според външния министър на Австрия Европа продължава да е зависима от руския газ. 
Мисля, че и финансови санкции и стокообменът - всичко е на масата. Честно казано, не смятам, че един проект, 
който все още не е в действие, може да представлява съществена заплаха за Русия и Москва, има и други средства. 
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Не мисля, че когато говорим за санкции трябва да се ограничаваме до определени ключови думи като Северен поток 
или СУИФТ. Всичко възможности са на масата, каза Александър Шаленберг - външен министър на Австрия. 
Европейската комисия обяви вчера нова финансова помощ за Украйна. От 2014 насам Киев е получил 17 милиарда 
европейско финансиране под формата заеми и безвъзмездна помощ. 
Европейската комисия предлага отпускането на нов пакет от спешна финансова помощ в размер 1,2 милиарда евро. 
Този пакет ще помогне на Украйна да посрещне финансовите си нужди, породени от конфликта. Разчитаме на 
Съвета и на Европейския парламент да одобри тази спешна помощ колкото се може по-бързо. Веднага след това ще 
преминем към бързото изплащане на първия транш от 600 милиона евро, каза Урсула фон дер Лайен - председател 
на ЕК. 
Украйна е свободна и суверенна държава. ЕС остава на нейна страна, каза още фон дер Лайен. 
 
БНР 
 
√ Правителствата на България и Северна Македония провеждат съвместно заседание 
Правителствата на България и Северна Македония заседават днес съвместно в резиденция „Бояна“. От вчера у нас е 
делегация, водена от премиера Димитър Ковачевски. Тази сутрин участниците в заседанията бяха посрещнати от 
представители на младежката организация на ВМРО, които настояха за среща с двете делегации. 
Преди началото на съвместното заседание премиерът Кирил Петков заяви: 
„Корабите и самолетите, които идват от Испания и Нидерландия у нас не са изпратени заради извънредна ситуация, а са 
част от мисията Еърполисинг, договорена още през 2016 година. Българското общество и парламента ще бъдат запознати 
с позицията на България за засилване на натовските сили по източния фланг след свикания днес Съвет по национална 
сигурност в Министерски съвет“. 
Преди съвместното заседание премиерите Кирил Петков и Димитър Ковачевски провеждат среща на 4 очи, след което 
започва и съвместното заседание на правителствата. 13 министри от Северна Македония са тук. За първи път заседават 
и  вече сформираните с правителствени решения 4 работни групи по икономика, по инфраструктура, по европейско 
сътрудничество и по култура. В македонската делегация е и съпредседателят на Съвместната мултидисциплинарна 
комисия по историческите и образователните въпроси  -  Драги Георгиев, който ще се срещне с българския 
съпредседател Ангел Димитров. Очаква се да бъдат подписани два Меморандума. Часове преди пристигането на 
македонската делегация у нас вчера правителството в Скопие прие текст на Меморандум за разбирателство за развитие 
на жп линия София – Скопие.  Другият меморандум, който се очаква да бъде подписан е в сферата на земеделието. 
В писмо, изпратено до Кирил Петков, Димитър Ковачевски и Стево Пендаровски, Националният младежки комитет на 
ВМРО настоява за среща с двамата премиери. Те искат да ги запознаят с общата история и литература на двете държави. 
Бившият депутат Александър Сиди заяви, цитиран от БГНЕС, че премиерът нищо на разбира от темата Македония и 
добави: “Това е причината днес да излезем и да покажем, че в РС Македония живеят българи, на които ежедневно им се 
нарушават правата”.  
Президентът Румен Радев ще обсъди следобед с Димитър Ковачевски сътрудничеството между София и Скопие. 
 
√ Асен Василев: Подготовката на България за членство в еврозоната върви по план 
Подготовката на България за членство в еврозоната върви по план. Това става ясно от статия на вицепремиера Асен 
Василев, публикувана в бюлетина на Асоциацията на търговските банки. През пролетта и лятото се очаква 
информационна кампания, за да се подготви обществеността за преминаването към еврото като национална валута. 
В публикацията на вицепремиера Асен Василев не се споменава дата за преминаването от лев към евро, но 
нееднократно той е заявявал, че остава индикативната дата от януари 2024 година. 
От статията на Василев става ясно, че техническата работа по процеса върви по план, а очакваната кампания цели да 
информира хората и бизнеса за предстоящата смяна на валутата, която по никакъв начин няма да застраши стабилността 
на финансовата система. 
Василев обръща внимание на ключовата роля на банките за икономическия растеж, както и върху дълговата политика на 
страната. 
Тази година предстоят погашения за около 3 милиарда лева, както и финансиране на дефицита. Това най-вероятно ще 
наложи излизане на международните дългови пазари, коментира Василев, като подчертава, че емисионната политика на 
правителството ще бъде предвидима. 
В Бюлетина на Асоциацията на търговските банки има и статия на гуверньора Димитър Радев, в която той подчертава 
стабилността на банковата система. 
"От източник на проблеми в миналото, сега системата е в основата на стабилността" - подчертава Радев. За пореден път 
той припомня, че високите нива на кредитиране могат да се окажат рисков фактор, заради който Централната банка 
прилага необходимите политики. 
 
√ Междуведомствената комисия за експортен контрол обсъжда оръжейни сделки 
Очаква се междуведомствената комисия за експортен контрол на продукти, свързани с отбраната, да обсъди оръжейни 
сделки. Комисията одобрява разрешения за внос, износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, на изделията и 
технологиите с двойна употреба. Последните години отчитат спад на одобрените разрешения. 
Данните отчитат спад на одобрените разрешения за продукти, свързани с отбраната. През 2018 г. те са били 887, а през 
2019 г. - 571. 
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За тези две години спадат и приходите от реализирания износ. От 766 милиона евро на около 614 милиона и 406 хиляди 
евро. 
През 2018 година от индивидуални разрешения за износ са спечелени 6,4 млн. евро. През 2019 г. - 10 милиона и 656 
хиляди евро. Традиционни партньори за износ на стоки с възможна двойна употреба са Саудитска Арабия, Индия, 
Афганистан, САЩ Турция, Сърбия, Германия. 2019-та година е била и последната, в която има публикувани публични 
данни за работата на комисията. Обикновено те се оповестяват при приемането на годишните доклади в парламента. 
Преди дни министърът на икономиката и индустрията Корнелия Нинова обърна  внимание, че комисията вече е 
сформирана. И ще се опита да навакса забавянията заради политическите събития. 
Нинова посочи, че на предстоящото заседание ще бъдат разгледани между 100 и 110 сделки. Тя се застрахова, че завод 
„Арсенал“ не е спирал да работи заради забавянето на разрешителните от междуведомствената комисия. Заводът обяви, 
че спира работа заради цената на тока и Covid-19. Но Нинова увери, че част от работниците изпълняват дейности по 
договори. 
 
√ За първите 6 месеца на 2022 земеделците ще получат почти 1 млрд. лева субсидии 
През първите шест месеца на тази година земеделците ще получат почти 1 млрд лева субсидии според индикативния 
график, публикуван на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“.  Графикът  се публикува, за да може 
фермерите да знаят кога какви плащания могат да очакват и да планират дейността си.  
Първите оторизации за тази година ще бъдат направени в края на януари, когато ще се преведат вторите траншове по 
схемата за преходната национална помощ за говеда (ПНДЖ 1) и схемата за овце майки и кози майки (ПНДЖ 3). 
През месец февруари 2022 г. ще започнат плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ с направленията с животни, а 
останалите направления по мярка 10 „Агроекология и климат“ ще се извършат през м. април 2022 г. 
По схемите за обвързана подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци” плащанията ще стартират в началото на м. март, като 
преводите по 7-те отделни схеми ще се извършат поетапно – до средата на месеца. До края на януари стопаните 
доказват с документи произведената и реализирана продукция. 
Тютюнопроизводителите ще получат субсидиите си в средата на месец март. В края март ще бъдат наредени и 
средствата по Схемата за преразпределително плащане (СПП) с бюджет от над 108 млн. лв. 
През април 2022 г. се предвижда оторизация по схемата за зелени директни плащания, за протеинови култури и 
специалното плащане за култура памук. 
По мярка 11 "Биологично земеделие" плащанията ще се извършат в периода 15 април – 20 май при условие, че към 28 
февруари 2022 г. е напълно актуализирана базата данни на производителите, преработвателите и търговците на 
земеделски продукти и храни произведени по биологичен начин, поддържана от Министерство на земеделието. 
Оторизациите по мярка 12 „Натура – 2000 и Рамковата директива за водите”, както и окончателното плащане по мярка 13 
ще се извършат през май. 
До средата на юни 2022 г. ще се извърши доплащането по СЕПП и схемите за млади и дребни земеделски стопани. 
 
√ Управителят на Софийска област свиква среща заради язовир "Бели Искър" 
Областният управител на Софийска област Иван Иванов инициира работна среща по повод състоянието на язовир „Бели 
Искър“. 
„Язовирът е опасен и стената му е силно компрометирана. Откакто е построен през 1945 година, е ремонтиран само един 
път. В същото време отговорността за стопанисването му е размита между няколко институции“, заяви Иван Иванов. 
В срещата участие ще вземат народни представители от парламентарно представените политически сили, избрани от 26 
МИР София-област, представители на ръководствата на Столичната община, „Софийска вода“, „Български ВиК холдинг“, 
Държавната консолидационна компания, Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, ДАНС и 
Пожарна безопасност и защита на населението. 
 
√ Юлиан Войнов: Има пренапрягане на приходната част на бюджета  
Интервю на Диана Янкулова с Юлиан Войнов в предаването ''Нещо повече'' 
"От представения проектобюджет и от макрорамката се забелязва пренапрягане на приходната част на бюджета заради 
заложения висок икономически растеж от 4,8%, което е с около процент повече от прогнозата на Европейската комисия. 
Основният двигател, заложен в бюджета за този голям растеж, са инвестициите... Притесненията на инвеститорите са от 
бизнес средата и от съдебната система. Ако се намалят бюрократичните своеволия, корупцията, има надежда, че ще 
привлечем външни инвестиции".   
Това коментира пред БНР Юлиан Войнов, финансист и икономически анализатор, преподавател в Стопанската академия 
в Свищов.  
Той посочи, че, ако разходната част се запази, а приходната изостане, то това ще доведе до увеличаване на дълга на 
страната:  
"Такова увеличаване е заложено в проектобюджета, явно сценарият е обсъждан. Очакванията са за по-висока инфлация, 
която беше добре дошла през 2021 година, тъй като увеличи значително приходите в бюджета, а те позволиха да се 
направят доста социални разходи. Тези социални разходи - увеличаване на пенсиите и на минималната работна заплата, 
на плащанията към засегнатите от кризата бизнеси, продължават и през тази година. Опасения има и че част от 
заложените дългосрочни разходи могат да попречат на бъдещото бюджетно планиране и икономическо развитие на 
страната".  

https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/indikativen-grafik-direktni-plashtania/
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В предаването "Нещо повече" Войнов подчерта, че инфлацията ще продължи да се забавя. И прогнозира, че не се очаква 
някакъв негативен ефект върху банковата система.  
Интервюто с Юлиан Войнов можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Ричард Алибегов: Бойкот на новата заповед 
Интервю на Диана Янкулова с Ричард Алибегов в предаването ''Нещо повече'' 
Бойкот на новата заповед за противоепидемичните мерки обеща Ричард Алибегов, председател на Българската 
асоциация на заведенията. Пред БНР той поясни, че ресторантите и нощните заведения ще работят в обичайното си 
време.  
"Когато имаме над 85% ваксиниран персонал и допускаме клиенти със "зелени сертификати", не виждаме причина да се 
стига до тази заповед. Навсякъде в Европа се толерират хората, които са ваксинирани. Персоналът ни е отговорен към 
обществото, ваксинирани са, не можем да го оставим на улицата... Освен това няма никакви икономически и социални 
мерки, прикрепени към здравните мерки".  
В предаването "Нещо повече" Алибегов уточни, че са наети адвокати, които ще обслужват потърпевшите от актове, 
съставени от контролиращите органи. И поясни, че през последните седмици има "огромен отлив на клиенти и в 
повечето дни трудно се достига до 50% запълване на капацитета".  
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. 
Интервюто с Ричард Алибегов можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ БНР на 87 години 
Днес Българското национално радио навършва 87 години. На 25 януари 1935 година министър-председателят Пенчо 
Златев изпраща до цар Борис III за утвърждаване Наредбата-закон за радиото, която царят одобрява с указ на следващия 
ден. Така радиоразпръскването става държавна собственост и официално започва дейността на националното радио. 
Рожденият ден се чества с тържествена церемония за връчване на Голямата награда „Сирак Скитник“ и годишните 
награди на БНР. 
Сирак Скитник е артистичният псевдоним на Панайот Христов - художник, поет, общественик, който на 18 юни 1935 г. е 
назначен за първия главен ръководител на националното радио, тогава под името Радио София. 
Годишната награда „Сирак Скитник“ е учредена през 2001 година и се присъжда за принос към развитието на радиото 
като обществена медия. 
Наградите са обособени в три категории. Голямата награда „Сирак Скитник“, награда за радиожурналистика и награда за 
радиопредаване, радиопроект или мултимедиен проект, музикален проект на БНР. 
Програма „Хоризонт“ е сред номинираните за голямата награда за значим принос в развитието на БНР. 
Тоня Димитрова от програма „Хоризонт“, кореспондентът на БНР в Добрич Мая Щърбанова, фоторепортерът на Радио 
Варна Румен Сарандев и Цветан Цветанов от програма „Христо Ботев“ са сред номинираните за наградата за 
радиожурналистика, а подкастите на „Хоризонт“ за колективната награда за проект за професионализъм и оригинални 
идеи през изминалата година. 
Церемонията ще се излъчва пряко в ефира на програма „Хоризонт“ след новините в 19 часа.  
Онлайн можете да гледате на bnr.bg, както и във Фейсбук страницата БНР - Българско национално радио. 
 
√ Калин Славов: Оставаме устойчиво на дъното в Индекса за корупцията 2021 
Интервю на Силвия Великова с Калин Славов 
С 50% са намалели чуждестранните инвестиции за изтеклата година, а това е добър лакмус, каза пред БНР Калин Славов, 
изпълнителен директор на „Прозрачност без граници“ преди представянето на международния Индекс за възприятие на 
корупцията за 2021 г. 
„И това не са преки чуждестранни инвестиции, а реинвестиране на български пари от чуждестранни компании, които те 
са изкарали в България. По-добър ориентир за посоката на движение няма“, коментира Калин Славов. 
Страната ни е включена в 24-о поредно изследване. 
„Трендът е обърнат надолу, като почва да сочи една от най-ниските в исторически план стойности, които сме имали. 
Надявам се само да не започне да се превръща в спирала. Точно сега е моментът, в който имаме шанс да се опитаме да я 
обърнем тази посока, с нова енергия в посока борба с корупцията“, заяви Славов. 
Според него негативната тенденция от миналата година може да бъде обяснена – дълго време изпълнителната власт 
беше без контрола на парламента, имахме и пандемична година, в която правителствата – при това в глобален 
план, разширяват своята намеса в гражданските права, ограничават достъпа до информация. 
Той обърна внимание върху „тенденции за приватизирането на държавни ресурси, каквито не сме си мислели, че могат 
да се случат“. 
С тол системата и екостикерите и чистотата на въздуха например се създават системи, в които има контрол върху 
публичен ресурс в полза на частен интерес, даде пример Славов. 
„Стоим си устойчиво на дъното. Пред нас е само Унгария, която е черната овца на ЕС в момента“, подчерта той относно 
мястото ни спрямо страните членки на Съюза. 
Славов уточни, че сме устойчиво под линията на 50-те точки - границата, „показваща изобщо някаква способност на една 
държава да се справя с корупцията“. 

https://bnr.bg/post/101590843/ulian-voinov-ima-prenapragane-na-prihodnata-chast-na-budjeta
https://bnr.bg/post/101590880/richard-alibegov-boikot-na-novata-zapoved
https://www.facebook.com/bnradio
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Чисто математически сме по-близо до дъното на класацията, подчерта Калин Славов. 
„Делят ни 16 точки от дъното на класацията, от високата част на класацията ни делят над 40 точки. 
Чуйте цялото интервю в звуковия файл. 
 
√ Защо 5G честотите притесниха авиацията в САЩ 
5G мрежите в България и Европа използват честоти, които не биха попречили на работата на летищата и 
самолетите 
Репортаж на Добромир Видев 
5G честотите притесниха доста авиацията в САЩ. Причината за това е спецификата в използването на навигационните 
уреди на борда на самолетите. В Европа, а и в България, не се говори по тази тема. Но ситуацията е малко по-различна от 
тази зад Океана. 
Засега проблемът с използването на 5G честотите близо до летищата си остава в САЩ, защото причината за възникналия 
казус е чисто техническа. 
Авиожурналистът Александър Богоявленски обяснява, че мобилните оператори в САЩ използват честотна лента, която е 
по–близка до работата на радиовисотомерите – устройствата, които са важни за сигурното кацане на самолета по време 
на ограничена или нулева видимост. А по-новите самолети използват по-нови устройства с по-висока разделителна 
способност, което при еветуално засичане с мобилните станции би дало и грешни сигнали към компютрите на борда.  
Колко полета и нови летища могат да бъдат засегнати 
Американският авиопревозвач United Airlines вече обяви, че проблемът може да засегне близо 15 000 полета, милион и 
250 хиляди пътници и тонове пратки, за които се ползват самолети с чувствителните на 5G радари. Загубите за 
авиобизнеса няма да са само за компаниите в САЩ. Наскоро най-големият в света оператор на Boeing 777 - Dubai's 
Emirates - заяви, че спира да лети девет дестинации в САЩ. Двете големи японски авиокомпании заявиха, че ще съкратят 
полетите на Boeing 777. Air India обмисля прекратяване на полетите или смяна на самолетите. За смяна ва машините – 
също скъпа мярка – заговориха корейските, сингапурските и британските авиолинии, други са пренасрочили полетите си. 
Неофициално се говори, че производителите на нови самолети, като „Бойнг“ например, са издали технически съвети за 
възможни потенциални смущения. 
В САЩ пък двата най-големи телекома, които са платили близо 80 милиарда долара за правата на честотната лента, сега 
са принудени да забавят въвеждането ѝ на около 50 летища и да предприемат допълнителни действия в следващите 6 
месеца, за да няма проблеми. 
Коментарът на специалистите 
Джон Шии обяснява в интервю за yahoofinance, че проблемът дори не е само за самолетите. Шии е от американската 
хеликоптерна асоциация и казва, че е рано е още да се използват тези честоти: 
"Аз напълно разбирам в каква ситуация са тези, които са платили милиардите долари за лицензите. И са се надявали, че 
в един момент ще могат да включат тези на честоти за комерсиалните цели. Заради настояването на федералната 
администрация телекомите се наложи все пак да отложат два пъти включването. А сега доброволно предлагат 6 месеца 
да се самоограничат. Но на нас, като авиатори ще ни се наложи да преоборудваме хеликоптерите, да се съобразяваме с 
допълнителни условия за сигурност. И то във време, в което няма технология, която защитава тези радиовисотомери от 
смущенията на 5G мрежите. 
Затова смятам, че изначално е доста прибързано решението на мобилните оператори да включат тези честоти да ги 
използват. Още преди заедно да са намерили някакви решения. За самолетите може да е проблем, но за хеликоптерите 
още повече. Ние летим много по-ниско, в градски райони, в които е най-вероятно да има кули на операторите. Но и с 
хеликоптерите изпълняваме дейности по гасене на пожари, полицейска работа. Затова се опитваме да намерим някакво 
решение. Дали това ще са буферни зони около тези клетъчни кули. Или използването на филтри. Но всичко трябва да се 
решава във време, в което системите на мобилните оператори вече работят", казва Шии. 
Българският прочит   
Технологии, особено по системите на самолетите, не се сменят току-така, припомня авиожурналистът Александър 
Богоявленски. Защото зад всяко инженерно решение в авиацията стои поне един фатален инцидент. Но европейските, 
както и българските превозвачи и летища няма да имат проблеми с пускането на 5G мрежите в близост до тях, счита още 
Богоявленски. 
Мобилните оператори у нас 
От Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори, в която членуват и трите големи мобилни 
оператора у нас, припомнят, че 5G мрежите в България и Европа използват честоти, които не биха попречили на работата 
на летищата и самолетите. Българските мобилни оператори работят изключително задълбочено и внимателно при 
планирането, разгръщането и пускането в експлоатация на мрежите и съоръженията, твърдят от асоциацията. Текущите 
доклади не показват никакви данни за смущения между 5G услуги и уредите за измерване. През януари 
телекоминукационинте регулатори в Норвегия посочват, че не са били докладвани случаи на смущения на висотомерите. 
Измервания във Франция също не са показали смущения. 
Още акценти по темата в звуковия файл. 
 
√ Сняг блокира Гърция и Истанбул 
Властите в Гърция обявиха днешния ден за неработен заради усложненията от обилните снеговалежи в цялата страна. До 
сряда ще са затворени училищата. 

https://bnr.bg/post/101590979/kalin-slavov-ostavame-ustoichivo-na-danoto-v-indeksa-za-korupciata-prez-2021-g
https://bnr.bg/post/101590494
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В Турция общинските служители на Истанбул не са на работа заради затрудненията, предизвикани от снега и вятъра. 
Въведена е временна забрана за влизане в област Истанбул от Одрин, Къркларели и Текирдаг. Сухопътните и 
самолетните връзки България - Истанбул са блокирани. 
 
√ Забавяне на бизнес активността в еврозоната през януари до 11-месечно дъно заради Омикрон 
Икономическата активност в еврозоната се забави през януари до 11-месечно дъно, тъй като вълната с коронавирусния 
вариант Омикрон наложи въвеждането на нови ограничителни мерки, които засегнаха най-сериозно доминиращата 
сфера на услугите. 
Това сочат предварителни данни от проучването, публикувано от фирмата IHS Markit. 
Общият PMI индекс, включващ активността в промишлеността и сферата на услугите, спадна през януари до 52,4 пункта 
от 53,3 пункта през декември. Въпреки че индексът продължава да се задържа на позитивна територия (над важното 
ниво от 50 пункт), това е неговото най-ниско ниво от февруари 2021 г. 
Поредното влошаване се дължи на спад на PMI индекс в сферата на услугите до 9-месечно дъно от 51,2 спрямо 53,1 
пункта през последния месец на 2021 г. 
"Вълната на Омикрон доведе в началото на годината до още един рязък спад в разходите за много, насочени към 
потребителите услуги, като туризма, пътуванията и разходи за развлечение и отдих бяха особено силно засегнати", 
отбеляза Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в IHS Markit. 
Заради коронавирусния вариант Омикрон, който се разпространява в цяла Европа, правителствата насърчиха 
европейските граждани да останат вкъщи и да избягват общуването или срещите в групи. 
Тъй като редица хора си остават вкъщи, ръстът при търсенето на услуги почти пресъхна. Индексът на новите поръчки в 
сферата на услугите спадна през януари до 50,8 от 52,5 пункта, - най-ниско ниво от април 2021 г., като това е факт точно 
преди части от икономиката да се отворят отново след известно разхлабване на противоепидемичните мерки. 
 

Графики на общия PMI индекс и на БВП на еврозоната 

 
 
Негативно влияние върху икономическата активност оказва и продължаващото силно нарастване на цените. Общият PMI 
ценови индекс достигна отново ноемврийския си връх, след като месец по-рано европейската инфлация достигна 
рекордни нива, което вероятно ще засили натиск върху Европейската централна банка за затягане на политиката (за 
повишаване на лихвите). 
За разлика от сектора на услугите промишлеността продължава да бъде по-слабо негативно засегната от новата Covid 
вълна, като промишленият PMI индекс на еврозоната дори се повиши през януари до 5-месечен връх от 59,0 пункта 
спрямо 58,0 пункта месец по-рано. Само производственият индекс скочи до 55,8 от 53,8 пункт, като в същото време има 
скок и на индекса на заетостта от 55,3 пункта през декември до 57,5 пункта през януари (най-високо ниво от юли 2021 г.), 
тъй като заради силно търсене, предприятията се наложи да увеличат по-агресивно броя на служителите си. 
Индексът PMI на очакваното в бъдеще производство пък нарасна слабо до 66,8 от 66,7 пункта - първо повишение от 
началото на коронавирусната вълна на Омикрон. 
"Докато вълната на Омикрон навреди на бизнес перспективите в сектора на услугите, въздействието досега изглежда по-
малко сериозно от предишните вълни. Междувременно има подобрение на бизнес перспективи", отбеляза Крис 
Уилямсън. 
Според последно проучване на агенция Ройтерс, близо две трети от анкетираните икономисти посочват, че вариантът 
Омикрон ще има по-умерено негативно икономическо въздействие отколкото варианта Делта, както и че бизнес 
оптимизъм се подобрява заради продължаващата програма за ваксинация срещу Covid-19 в региона. 
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√ Бундесбанк: Инфлацията вероятно ще остане изключително висока в началото на 2022 г. 
Хармонизираният индекс на потребителските цени в Германия "вероятно ще остане изключително висок" в началото на 
текущата година, съобщи Бундесбанк в последния си месечен икономически доклад. 
За цялата 2021 г. инфлацията в Германия нарасна с 3,2% в сравнение с увеличение от едва 0,4% през 2020 г., посочи 
германската централна банка, отдавайки скока през 2021 г. на "въвеждането на климатичния пакет, възстановяването на 
цените на суровия петрол и възстановяването на временно намалените ставки на ДДС през 2020 г.". 
Ръстът на БВП на Германия възлезе на 2,7% през 2021 г., като не успя да компенсира икономическия спад с 4,5%, 
регистриран през 2020 г. През 2021 г. икономическото възстановяване беше ограничено от коронавирусната пандемия и 
проблемите във веригите на доставки, а секторите, които пострадаха най-много, бяха хотелиерство, изкуства, 
развлечения и отдих, посочи немската централна банка. 
Според Бундесбанк коефициентът на безработица е намалял през миналата година с 0,1 процентни пункта до 5,2%, 
докато търсенето на работна ръка остана високо. 
Германската икономика вероятно се е свила през четвъртото тримесечие на 2021 г., посочи в доклада си централната 
банка и добави, че производството остана ограничено от прекъсвания на доставките, а потреблението спадна поради 
подновените страхове, свързани с Covid-19. 
Бундесбанк смята, че може да отнеме повече време, за да се подобри инфлационното развитието, като ръстът на цените 
може да остане "изключително висок" в началото на тази година поради растящите цени на енергията и недостиг на 
доставките. 
 
√ Макрон и Шолц обсъждат в Берлин украинската криза 
В Берлин пристига френският президент Еманюел Макрон. Основна тема на разговорите с германския канцлер Олаф 
Шолц е украинската криза. 
Дипломатическите усилия за деескалация на напрежението около Украйна продължават утре, когато се очаква да бъде 
подновен диалога между Русия и Украйна в т.нар. нормандски формат с посредничеството на Франция и Германия. 
Разговорите ще се водят на ниво политически съветници, съобщи Елисейският дворец. 
Еманюел Макрон ще предложи на руския президент Владимир Путин в разговор през следващите дни конкретни стъпки 
за намаляване на напрежението, се казва още в съобщението. Последната среща между Макрон и Путин се състоя през 
2019 година. 
По-рано американският президент Джо Байдън заяви, че е има „пълно единодушие“ между Съединените щати и 
европейските лидери по въпроса за руската военна заплаха по украинската граница. Байдън обсъди ситуацията с 
лидерите на Франция, Германия, Великобритания, Италия, Полша - като най-голяма страна от НАТО и ЕС, която граничи с 
Русия, с Европейския съюз и НАТО. 
„Партньорите подчертаха още веднъж, че евентуалната руска агресия срещу Украйна ще има много тежки последици“, 
заяви след разговорите говорителят на германския канцлер. Белият дом съобщи, ще Олаф Шолц ще посети Вашингтон 
през февруари, без да уточнява конкретна дата. 
 
√ Байдън обсъди с евролидери напрежението по оста НАТО-Русия 
Американският президент Джо Байдън заяви, че има „пълно единодушие“ между Съединените щати и европейските 
лидери по въпроса за руската военна заплаха по украинската граница. Байдън обсъди ситуацията с лидерите на Франция, 
Германия, Великобритания, Италия, Полша, Европейския съюз и НАТО. 
Според Белия дом видеосрещата продължила час и 20 минути е част от „тясната консултация и координация с 
трансатлантическите съюзници.“  На нея лидерите също са подчертали желанието си за дипломатически изход от 
напрежението и са „направили преглед на провелите се наскоро разговори с Русия в различни формати“. 
По-рано говорителят на Пентагона Джон Кърби заяви, че над 8000 американски военни са в режим на готовност да бъдат 
използвани за подсилване на НАТО при нужда. Кърби заяви, че стъпката е предприета, за да се уверят съюзниците в 
НАТО и за „изпращане на много ясен сигнал до Путин, че ние вземаме насериозно задълженията си към НАТО“. Кърби 
също заяви, че към момента „е много ясно, че руснаците нямат намерение да действат в посока деескалация.“ 
Русия настоява, че няма намерение да влиза в Украйна, но уверенията не са достатъчни за Вашингтон и съюзниците. 
Притесненията са заради струпването на десетки хиляди руски военни по границата с Украйна. В страната Русия 
контролира Крим и подкрепя сепаратистка армия в източната част. За намаляване на напрежението Москва представи 
искания, сред които гаранции Украйна да не бъде включена в НАТО. Съединените щати и като цяло НАТО отхвърлят 
подобни искания и предупреждават за сериозни икономически санкции, ако Русия не деескалира напрежението. 
 
√ Икономическата активност в САЩ удари спирачка през януари заради силната Омикрон вълна 
Експанзията на икономическата активност в частния сектор в Съединените щати се забави рязко през януари заради 
рекордната коронавирусната вълна, предизвикана от варианта Омикрон, която засили проблема с недостига на работна 
ръка в предприятията въпреки все още силното търсене, показват предварителни данни на агенция IHS Markit. 
Общият PMI индекс на бизнес активността се понижи през януари до 18-месечно дъно от 50,8 пункта (най-ниско ниво от 
юли 2020 г.) спрямо 57,0 пункта в края на 2021 г. 
Основна причина за това понижение е отслабването на индекса PMI в сферата на услугите от 57,6 пункта през декември 
до 18-месечно дъно през януари от 50,9 пункта (най-ниско ниво от юни 2020 г.), докато промишленият PMI индекс падна 
до 15-месечно дъно от 55,0 пункта спрямо 57,7 пункта през декември 2021 г. 



11 

 

"Нарастващите случаи на Covid-19 доведоха икономиката на САЩ почти до застой в началото на годината, като бизнеса 
беше нарушен от допълнително влошаване при веригите на доставки и от недостига на персонал, а новите ограничения, 
свързани с контролиране на разпространението на Омикрон, затруднява допълнително фирмите", посочи Крис 
Уилямсън, главен бизнес икономист в IHS Markit. 
"Производството беше повлияно от вълната Омикрон много повече от търсенето, като силният прираст на новите 
поръчки намеква, че бизнес растежът ще се засили отново, след като противоепидемичните ограничения бъдат 
облекчени“, допълни той. 
Съединените щати отчитат средно 738 047 нови коронавирусни инфекции на ден, според анализ на официалните данни 
от страна на агенция Ройтерс, като много голям част от инфекциите са причинени от силния заразния вариант Омикрон. 
 

Графики на общия PMI индекс на бизнес активност и на БВП на САЩ 
 

 
 
Правителствените данни от преди дни показаха, че 8,8 милиона души са съобщили, че не са били на работа поради 
причини, свързани с коронавируса в периода между 29 декември и 10 януари. Наблюдава се и увеличение на фирмите, 
които казват, че са претърпели големи негативни последици от новата вълна на пандемията. Силната вълна на Омикрон 
задълбочи допълнително и проблемите при веригите на доставки. 
Бизнесът от сектора на услугите съобщи, че недостигът на работна ръка, отсъствията на служители и вълната на Омикрон 
ограничи растежа. Въпреки това търсенето на услуги остава силно и компаниите успяват да наемат повече работници, 
намалявайки изоставането от несвършената работа. 
Влошаване на проблемите с веригата на доставки заради Омикрон пък поради ограничена дейността и в промишлената 
сфера. през януари. 
Въпреки продължаващите трудности, повечето мениджъри остават оптимисти, че икономиката ще се подобри по-късно 
през годината. Те очакват инфекциите с Омикрон постепенно да намалеят, както стана и при предишните вълни на 
коронавируса. Те обаче все още се притесняват от недостига на работна ръка и от нарастващите заплати, свързани с 
недостига на хора, готови да започнат да работят. 
"Въпреки че проучването сигнализира за разочароващо начало на годината, има някои окуражаващи сигнали за 
краткосрочната перспектива", заключи Крис Уилямсън от IHS Markit. 
 
√ Китай планира да намали енергийните разходи до 2025 г. с 13,5% 
Държавният съвет на Китай публикува в понеделник план, според който азиатската страна ще се стреми да намали  до 
2025 г. нивото на енергийните си разходи с 13,5% на единица брутен вътрешен продукт в сравнение с 2020 година. 
Планът се основава на намаляване на емисиите на химическата потребност от кислород (т.нар. "химически кислород") и 
амонячен азот, както и на оксинитрид и летливи органични съединения. 
"Ефективността на използване на енергията и контролът върху изхвърлянето на основни замърсители при ключови 
индустрии ще достигнат по същество напреднали международни нива“, се подчертава още в плана. 
Планът ще бъде реализиран чрез 10 големи проекта, включващи зелена модернизация, общо намаляване на емисиите и 
чиста промишлена въглищна заетост. Това е част от по-големия проект на Китай за достигане на пик на емисиите на 
въглероден диоксид до 2030 г. и превръщане на втората по сила икономика в света във въглеродно неутрална до 2060 г. 
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√ Ключова част от националната газова сигурност ще минава край Стара Загора 
Новата ГИС „Стара Загора“, която е част от интерконектора IGB, ще бъде връзката на азерския газ с националната 
мрежа на „Булгартрансгаз“ 
В полето край Стара Загора хората обикновено не са свикнали да виждат инженери и строители, а предимно земеделска 
техника. Но в последните две години точно експерти с каски обикалят полето, измерват разстояния и изграждат един 
ключов за България обект. Стратегически за енергийната сигурност на страната и впечатляващо модерен за газовите 
фирми у нас. Това се случва благодарение на неуморния труд на български и гръцки инженери. Именно те полагат 
неимоверни усилия да завършат газовата връзка между Гърция и България в момента. 
Всъщност изграждането на нова, високотехнологична газоизмервателна станция (ГИС) за осъществяване на връзка към 
националната газопреносна мрежа не е никак лесно начинание. Десетки специалисти в момента са на терен край Стара 
Загора, за да завършат връзката между интерконектора Гърция – България и националната мрежа на оператора 
„Булгартрансгаз“. На място се изграждат системи за очистване на пристигащото синьо гориво, като природният газ ще се 
подгрява, за да бъде доставен в оптимални параметри към националния газов оператор. Поради по-високото работно 
налягане на интерконектора се налага да се понижи и налягането – идващият природен газ е с прекалено високо 
налягане за националната мрежа на „Булгартрансгаз“. Това налага изграждането на редуцираща система, за да може 
налягането да не превишава 54 бара, обяснява инж. Стефан Пипков, един от експертите в ICGB – проектната компания, 
която отговаря за реализацията на газопровода.  
ГИС „Стара Загора“ е една от двете газоизмервателни станции, които се изграждат в момента като част от проекта за 
газова връзка с Гърция. Другата  газоизмервателна станция е „на входа“ на тръбата – край град Комотини на територията 
на южната ни съседка. Тя е два пъти по-голяма от ГИС „Стара Загора“, защото там се случва връзката с газопреносната 
мрежа на DESFA и с  газопровода TAP. 
Българската станция ще е напълно автоматизирана и всичко ще се следи на монитори от София и Хасково. Това ще се 
случва с помощта на модерна SCADA система, която ще предава данните в реално време до контролния център в 
столицата. 
Щом бъде завършена, през ГИС „Стара Загора“ ще може да се пренасят по 3 млрд. кубически метра природен газ на 
година. Приблизително толкова е цялото потребление на синьо гориво в страната ни. В случай на търговски интерес 
доставките могат да бъдат увеличени до 5 млрд. кубически метра. Всъщност самата ГИС е така проектирана, че след 
монтиране на допълнително оборудване да е готова да поеме и по-големи количества газ. 
В момента се доокомплектоват системите за очистване на газа. Цялото количество природен газ се филтрира и всякакви 
механични примеси се отстраняват тук, на място. Премахва се целият конденз и примеси на газовия поток, като те се 
отделят в специален дренажен съд, обяснява инж. Пипков. Накрая, след очистването и подгряването, се намалява и 
налягането на газа и той е готов за доставка към националната газопреносна система. На площадката вече е и 
спомагателното оборудване, а в готовност за пускане са и ултразвуковите газови разходомери. Именно те измерват 
какви количества природен газ ще минават през станцията. Самите разходомери са двойно подсигурени, за да се 
изключи изцяло възможността за грешка в измерването. 
На всеки час пък специална машина – газов хроматограф – ще взима проби за следене на качеството и калоричността на 
природния газ. Тези проби са важни за клиентите, които очакват калоричен природен газ без странични примеси. 
Предвидено е и извършване на обследване на газопровода чрез интелигенти бутала, които да следят за състоянието на 
газопровода. Те ще се използват, за да се следи за износване на метала или да се отстраняват всякакви други проблеми в 
хода на експлоатация. 
Реверсивен поток и газовите отклонения 
Само месец е нужен  на инженерите, за да увеличат капацитета на ГИС „Стара Загора“, за да има възможност да се 
обслужват количества до 5 млрд. кубически метра. Това е възможно при достигане на пълния капацитет на IGB – нещо, 
което се очаква да се случи при сериозен пазарен интерес и след въвеждане в експлоатация на LNG терминала при 
Александруполис. За този ъпгрейд на капацитета е нужно да се монтират допълнителни съоръжения, за които е 
предвидено необходимото пространство, като технологично процесът е предвиден да се случи за до седем дни след 
доставка на оборудването. Ако се запазят тенденциите за сегашното повишено търсене на природен газ в Европа, 
вероятно проектната компания ще има възможност да работи за увеличаване на капацитета след въвеждане на тръбата в 
експлоатация. Към днешна дата всички усилия остават насочени към въвеждане на газопровода в експлоатация през юли 
тази година.     
ГИС „Стара Загора“ е проектирана да може да пренася гориво и в двете посоки – в случай на нужда чрез система от 
кранове се „обръща“ посоката на газа и тогава количествата се насочват от България към Гърция. Това е всъщност идеята 
за реверсивна свързаност, която накара Европа да повярва в ползите от проекта и в крайна сметка да го финансира. 
Именно чрез подобна свързаност на газовите системи в момента количества природен газ достигат от Западна и 
Централна Европа чак до Украйна. 
Самият интерконектор има редица автоматични защити.  Цялата газова система, включително и крановите възли са така 
проектирани, че при изменение на налягането или скоростта на природния газ системата автоматично се затваря, 
обяснява инж. Пипков. По думите му не е нужно човек физически да отива на място, за да спре крановия възел. 
Например ако на ГИС „Комотини“ има проблем с природния газ, то още първия кранов възел по трасето ще се затвори и 
ще прекъсне потока на горивото. Така се запазва целостта на системата и се отстранява по-лесно проблемът, ако той е 
технически. В България по проект са предвидени седем кранови възела, а в Гърция - един. Крановете се разполагат на 
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всеки до 30 км, каквото е техническото изискване. И логично да е така при условие, че по-голямата част от газопровода 
преминава през българска територия – а именно през областите Кърджали, Хасково и Стара Загора. Всъщност за всяка 
една от областите има и предвидени газови отклонения, за да може българските региони да бъдат газифицирани при 
интерес от тяхна страна. В Кърджали местното газоразпределително дружество „Ситигаз“ ще изгради газовото 
отклонение. По молба на новите собственици на бившето ОЦК в Кърджали – „Хармони“ ЕООД, ще бъде направено и 
друго отклонение, чрез което комбинатът ще се захранва с газ. Друго подобно газово отклонение ще има край 
Димитровград, където е добре развита азотно-торовата промишленост. 
Контролът ще е от София 
Бъдещият газопровод ще бъде отделно функциониращ организъм, който свърза газопреносните системи на Гърция и 
България и газопровода ТАП. Този организъм си има свой контролен център и той ще се намира в София. Оттам 
дистанционно ще се управляват всички системи и процеси. Те ще трябва да се следят денонощно. Отделно в Хасково ще 
има и специализиран екип, който на място ще обхожда цялото трасе на газопровода и ще се намесва, в случай че има 
нужда от настройване или ремонт на тръбата. В Хасково ще бъдат настанени 20 отлично обучени специалисти. Там ще 
бъде изграден и резервен център за управление на газопровода (dispatching). При проблем  в София и липса на 
информация  какво се случва по трасето на интерконектора, то Хасково ще поеме контрола. 
А опазването на околната среда? 
До момента всички проведени процедури по отношение на опазването на околната среда за проекта IGB са с 
положителна  екологична оценка. Условията, поставени в тях, са спазени безупречно до момента. Местообитанията 
предмет на опазване, през които минава газопроводът, са максимално съхранени, като са съблюдавани изискванията и 
на националното законодателство и това на ЕС, както и много по-строгите екологични изисквания, поставени от 
Европейската инвестиционна банка. Същият строг подход е прилаган и при изграждането на ГИС „Стара Загора“, която, 
макар и в полето, няма да създава никаква опасност за хората и природата. И на всички трябва да е ясно, че машинации 
и злоупотреби с преминаващите газови тръби не може да има. Всичко ще се следи и записва с модерна охранителна 
система, която осигурява 24-часов контрол на обекта. 
А по отношение на екологията – самата станция на практика няма да отделя никакви вредни вещества в почвата – всичко, 
което се използва в съоръженията, си остава на територията на площадката. Водата за подгряване също ще бъде в 
затворена система и няма да има досег с външния свят. Всъщност водата ще се саморециклира и ще се използва наново 
за максимално ефективен разход на ресурсите. 
Сертифицирането на компанията 
От целия разговор с инженерите вече става ясно, че изграждането на един газопровод е нелека задача. Особено в случай 
като този на ICGB, когато редица институции и фирми разчитат на безупречната им работа. 
За да заработи на наша територия интерконекторът обаче, трябва да се премине и през етап на сертифициране на 
газовата компания като независим преносен оператор. Тази процедура се извършва съвместно от националните 
регулаторни органи на Гърция и България след разглеждане на подадената документация от страна на ICGB. Като 
независим преносен оператор, ICGB трябва да гарантира, че не прилага неконкурентно поведение и спазва определени 
корпоративни правила и процедури, включително чрез двустепенна система за управление на дружеството. Решението 
за сертифициране подлежи на одобрение и от Европейската комисия. 
Сертифицирането като независим преносен оператор означава и въвеждане на нова, двустепенна система на управление 
на дружеството. Въвеждането на нов модел на управление се решава  от Общото събрание на акционерите на ICGB - БЕХ 
и IGI Poseidon, включително от Министерство на енергетиката от българска страна. 
Така за сертифициране като независим преносен оператор ICGB следва да подаде заявление до националните енергийни 
регулатори на Гърция и България - РАЕ и КЕВР. Самите енергийни регулатори имат срок до 4 месеца за произнасяне по 
исканото сертифициране. Решението им се обявява пред Европейската комисия, която има до два месеца да го одобри. 
Общият максимален срок на цялата процедура е 6 месеца, но при наличие на воля от страна на регулаторите и ЕК и 
предвид международното значение на проекта IGB, заявлението може да бъде разгледано и в по-кратки от 
максималните срокове. 
Цялата процедура по сертифициране на проекта ще се наблюдава под лупа и от Европейската комисия. В Брюксел 
многократно са обявявали, че това е проект от общ европейски интерес, което го прави топ приоритет за голяма част от 
Югоизточна Европа. А докато документално се дава зелена светлина за проекта, на полето край Стара Загора група 
инженери ще прави 72-часови проби и пускови дейности, за да са сигурни, че всичко е в нормите и че работата е 
свършена качествено. 
 
√ Ръст с 18.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 547.87 лв. за MWh с ден за доставка 25 януари 
2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 547.87 лв. за MWh и обем от 78 687.30 MWh с ден за доставка 25 януари 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е повишение с 18.4 % % спрямо стойността при затварянето на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 653.51 лв. за MWh, при количество от 40 939.70 MWh. 
Извънпиковата енергия (37 747.60  MWh) е на цена от 442.22 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 286.04 лв. за MWh и количество от 3134.7 MWh. Това е и най-ниската стойност. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 753.54 лв. за 
MWh при количество от 3434.6 MWh. Висока е и стойността, отчетена за 19 часа – 700.01 лв. за MWh (3195.5 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 436.6 лв. за MWh при количество 3082 MWh. 
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Спрямо стойността от 462.87 лв. (236.66 евро) за MWh за 24 януари 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 25 януари 2022 г. нараства до 547.87 лв. за MWh по данни на БНЕБ или 280.12 евро за MWh (скок с 18.4 % ), 
според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 24 януари 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 985.10 MWh при средно претеглена дневна цена от 467.97 лв. за MWh. 
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    29,24%      2165.98 
Кондензационни ТЕЦ  46,87%      3472.15 
Топлофикационни ТЕЦ  5,72%      423.7 
Заводски ТЕЦ   1,86%      137.71 
ВЕЦ    5,45%      403.66 
Малки ВЕЦ   1,59%      117.81 
ВяЕЦ    6,31%      467.83 
ФЕЦ    2,42%      179.17 
Био ЕЦ     0,50%       37.15 
Товар на РБ          6507.07 
 
√ Цените на европейските енергийни борси отново се изстреляха в небесата и докосват 300 евро/мвтч за базова 
енергия във вторник 
Румънската OPCOM затвори при цена от 288,74 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 280,81 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 288,74 евро/мвтч. Това сочат данните 
на борсата за 25 януари 2022 г. Цената за пиковата енергия е 351,23 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 226,25 
евро/мвтч. Най-високата цена от 399,46 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и 3 ч и тя ще бъде 
146,23 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 83 382,5 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 25 януари ще бъде 280,81 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 186,71 гвтч. Максималната цена ще бъде 357,91 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. Минималната цена 
ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 196,24 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 25 януари е 299,13 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 351,68 евро/мвтч. Най-високата цена от 399,46 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
4 ч и тя ще бъде 196,24 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 82 833,9 мвтч. Това ще е и най-високата цена за цяла 
Европа през този ден. 
Базовата цена на електроенергията за 25 януари на Словашката и Чешка енергийна борса е 297,10 евро/мвтч. Най-
високата цена в Братислава и Прага ще бъде в 9 ч и тя ще е 399,46 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в двете държави 
в 4 ч и тя ще бъде 196,24 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 25 януари е 296,85 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
351,67 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 62 817,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и тя 
ще достигне 399,46 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 196,24 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 297,29 евро/мвтч на 25 януари. Пиковата цена ще бъде 
351,76 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 466 965,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч 
и тя ще достигне 399,85 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 196,24 евро/мвтч. 
На Италианската енергийна борса средната цена за 25 януари ще бъде 281,66 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 923,60 гвтч. Максималната цена ще бъде 392,95 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. Минималната цена 
ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 196,24 евро/мвтч. 
 
√ Без изненади, по-спокойни, но с цени над 200 евро за MWh, европейските електроенергийни борси остават под 
натиска на зимата 
Без изненади и шокиращи цени. По-спокойни, но със стойности, оставащи над 200 евро за MWh. Така изглеждаха 
европейските електроенергийни борси в сегмента "ден напред" през третата седмица на 2022 г.  Производството, а 
съответно и търсенето остана като цяло по-високо. По-слабото производство на вятърната енергия в комбинация с 
цените на газа и CO2 запази не така ниските ценовите нива в сегмента „ден напред“. Все пак стойностите на 
електроенергията, газа и CO2 останаха по-ниски спрямо първата седмица на годината. Петролът сорт Brent се покачи до 
стойности, невиждани от 2014 г. 
Производство на електроенергия, вятър и слънце 
Производството на електроенергия в страните от Европа през предходната седмица достига до обем от 57 174.5 GWh. От 
тях на ядрената енергетика се пада дял от 25.5 % , на фосилните горива – 42.1 %, а на ВЕИ – 32.4 %. 
В частност и в сравнение с предходната седмица няма особена разлика в производството на вятърните и соларни 
мощности. Разбира се, данните за вятъра на сушата са малко по-добри – 15.5%. Делът на газа също остава без 
съществена промяна – 21.3 %. 
Цените 
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Стартът на третата седмица на януари започна с цени, вариращи в доста широк диапазон от 97.28 евро за MWh в Полша и 
129.31 евро за MWh в Германия до 184.39 евро за MWh в Австрия и 244.67 евро за MWh на Иберийския пазар (Испания и 
Португалия), сочи статистиката на energylive.cloud. 
Цените не спряха да се покачват и с ден за доставка 18 януари и на повечето от европейските електроенергийни борси 
надхвърлиха нивото от 230 евро за MWh. В търсенето на по-справедливи ниво на 4 от електроенергийните борси бе 
отчетен спад – до 244.83 евро за MWh (спад с 6.2%) във Франция, 235.11 евро за MWh в Гърция (понижение с 2.3%), 
222.73 евро за MWh на Иберийския пазар (спад с 9.0%) и 241.81 евро за MWh в Швейцария (спад с 4.2 %). За отбелязване 
е, че цената, постигната на електроенергийните борси в България (БНЕБ IBEX) и Румъния (OPCOM) остана под 200 евро за 
MWh. 
Разбира се, в средата на седмицата, с ден за доставка 19 януари ситуацията на трите европейски електроенергийни 
борси в региона – IBEX, OPCOM и HENEX се промени. Студеното време доведе до повишение на ценовите нива – с 3.9 % 
до 244.37 евро за MWh в Гърция и 7.9 % на електроенергийните борси в Румъния (215.30)и България – до 215.31 евро за 
MWh. 
На останалите европейски електроенергийни борси цените се обърнаха в посока към понижение, но при запазване на 
значителна разлика – от 130.20 евро за MWh (спад с 27.2 %) в Полша и 180.53 евро за MWh (спад с 19.2 %)в Нидерландия 
до 227.17 евро за MWh (понижение с 4.3 %) в Унгария и 236.03 евро за MWh (спад с 3.6 %) във Франция. 
С ден за доставка 20 януари цените на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ продължиха да се 
понижават, което напомни надеждата за по-поносими нива. Така цената, постигната на БНЕБ и на румънската 
електроенергийна борса спадна с цели 10.6 % до 192.53 евро за MWh. Ценови нива от над 200 евро за MWh се запазиха 
на 7 от енергийните борси. 
Слаба разнопосочна търговия и цени в много широк диапазон бяха наблюдавани и в последния работен ден от 
изминалата седмица - от 108.37 евро за MWh в Полша до 227.24 евро за MWh в Гърция. През почивните дни цените 
останаха по-ниски. 
Европейските електроенергийни борси, без Полша, стартират новата седмица с цени от над 230 евро за MWh, което от 
една страна се дължи на студеното време. От друга – на неясните сигнали от Европа и не на последно място 
геополитическото напрежение. 
Петрол, газ, СО2 
Петролът сорт Brent през изминалата седмица запази възходящата си тенденция. В сряда и четвъртък нивото от 89 
долара за барел остана да витае като граница, която предстои скоро да бъде прехвърлена. Независимо, че търговията 
завърши при ниво в близост до границата от 88 долара за барел. За сравнение преди три седмици цената на Brent бе на 
ниво от 80.7 долара за барел. По начало петролният пазар е изключително чувствителен към раздвижването на 
геополитическото пространство, а миналата седмица даде достатъчно поводи за скок на цената на черното злато. 
Анализаторите от Morgan Stanley Goldman Sachs повишиха прогнозата си за цената на Brent през третото тримесечие на 
тази година до 100 долара за барел. Опасенията за предложенията заради геополитическото напрежение остават 
основната движеща сила, изтиквайки очакванията от срещата ОПЕК+. 
Що се отнася до цените на природния газ, при тях бе наблюдавана доста окуражителната тенденция на спад почти през 
цялата работна седмица. Ценовите нива на февруарските фючърси на най-търгувания газов хъб TTF успяха достатъчно 
дълго да запазят ниските нива – успяха да спаднат до 73 евро за MWh, но се върнаха към нивото от 79.95 евро за MWh в 
края на търговията в петък, 28 януари. Все пак остават наполовина под цената от 180 евро за MWh отчетена на 21 
декември миналата година и доста под нивото от 88.76 евро за MWh преди три седмици. Геополитическото напрежение 
и опасността от спиране на газовите доставки и тук остават водещи. Цените на газовия пазар ще следват до голяма 
степен политическите решения. 
На този фон цената за правата на емисиите по индекса ICE EUA остана в границите на 80 -82 евро за тон, сякаш опитвайки 
се да намали тежестта от покачването на газа и петрола. Изоставането на целта за скок до 85 евро за тон, наблюдавана 
преди три седмици сякаш може и да се запази на фона на твърдото решение за продължаване на енергийния преход. 
Тенденции 
Напоследък, широката граница на ценовите нива, демонстрирана от постигнатите цени на електроенергийните борси в 
Полша и Франция демонстрира пътят, който енергетиката на Европа, а в частност и икономиката ще трябва да изминат за  
постигане на целите на енергийния преход. Разбира се, това задава много въпроси. Европа е изправена пред решението 
дали да включи с делегиран акт природния газ и ядрената енергетика в таксономията на Европейския съюз. Срещу 
решението за газа се обявиха еколозите. Редица държави като Германия и Австрия заплашиха да дадат ЕК на 
Европейския съд, ако включат ядрената енергетика в таксономията. 
Така разделението между Германия, която подкрепя газа като преходно гориво и Франция, която е с огромни амбиции в 
атомната енергетика остава. В момента обаче именно Франция е начело на председателството на Европа, а 
управляващата германска коалиция трябва първо да реши въпроса със „Северен поток 2“. 
Всичко това се случва в момент, в който Европа е жертва на геополитическа криза между Русия и САЩ, в която нейният 
глас не се чува. 
От своя страна председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е категорична – Европа продължава с ускорен енергиен 
преход. Така след отминаването на натиска на зимата, а и на геополитическото напрежение именно „зелената сделка“ 
ще продължи да е водеща. Играчите на европейските електроенергийни борси ще трябва да намерят консенсус и да 
смекчат натиска, на който ще продължат да бъдат подлагани, но от фактори, изместващи се в друго поле на влияние. 
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Мениджър 
 
√ Кирил Петков свиква Съвета за национална сигурност 
Министър-председателят Кирил Петков свиква Съвета по сигурността. Заседанието е насрочено за днес, 25 януари, от 
16.30 часа, съобщиха от пресслужбата на кабинета. 
Участниците ще обсъдят напрежението около Украйна и плановете на съюзниците в НАТО да укрепят източния фланг на 
Алианса, се уточнява в съобщението. 
Съветът по сигурността е на пряко подчинение на министър-председателя. Неговата основна задача е да анализира 
състоянието на системата за защита на националната сигурност, напомнят от пресслужбата на кабинета. 
Малко преди това, на извънреден брифинг лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че партията внася повече от нужните 
48 подписа за свикване на извънредно заседание на парламента заради растящото напрежение между НАТО и Русия. 
Той упрекна управляващите в липса на реакции и проактивност след като вчера по обед НАТО обяви официално, че 
изпраща подкрепления в Източна Европа и попита искано ли е и давано ли е разрешение за разполагане на чужда бойна 
техника у нас? 
 
√ ББР ще отпуска директни кредити на розопреработвателите у нас 
Българската банка за развитие (ББР) стартира Програма „Подкрепа за розопреработване“ с преференциални условия за 
спасяването на традиционния за страната ни бизнес, заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер на 
брифинг с министъра на земеделието Иван Иванов и изпълнителните директори на ББР Владимир Георгиев и Цанко 
Арабаджиев. 
По думите на Лорер, подкрепата на затруднените микро-, малки и средни фирми е част от актуализираната стратегия на 
Групата на ББР. „Тя утвърждава приоритетите на банката за по-бързото възстановяване на МСП, ускоряване на 
икономическия растеж и създаването на работни места след кризата от COVID-19“, посочи министърът на иновациите и 
растежа. 
Банката ще предостави финансиране за оборотни средства на микро-, малки и средни фирми от сектора на 
розопреработването, изправени пред сериозни затруднения и намалена ликвидност. 
Обемът на програмата е 20 млн. лв. Ще бъдат отпускани директни кредити до 1 млн. лв със срок до 3 години, облекчена 
схема на финансиране и минимални изисквания за обезпечение, вкл. залог на розово масло. 
Българското розово масло се слави като едно от най-търсените и скъпи на международния пазар, но в последните 
години браншът се сблъсква с проблеми, които водят до натрупване на големи запаси от ценния продукт. Сред 
причините са конкуренцията на производители от съседни държави, които изнасят на по-ниски цени, както и 
отслабналият интерес към високия клас козметика и парфюмерия заради пандемията от COVID-19. Секторът е затруднен 
и от проинфлационния натиск – увеличение на цените на труд, електроенергия и торове. 
След проучване на проблемите и нуждите на розопреработвателите в България ББР ще съдейства за спасяването на 
традиционния за страната ни бизнес.  
 
√ Димитър Радев, управител на БНБ: Инфлацията остава под специално внимание 
2022 г. се очертава като година на предизвикателства, но и на възможности за банковия сектор. Постигнатото 
през 2021 г. показва, че секторът се намира в силна изходна позиция да посрещне предизвикателствата и да 
използва по добър начин възможностите, отбелязва Димитър Радев, управител на БНБ, в своя публикация в 
актуалното издание на бюлетина на Асоциацията на банките в България. Препечатваме статията на Димитър 
Радев без съкращения 
Ковид кризата продължи да поставя банковия сектор пред сериозен тест и през 2021 година. За разлика от стрес 
тестовете през 2016 и 2019 г., резултатите от този тест не бяха хипотетични, а дадоха реална оценка за състоянието на 
сектора и за капацитета му да работи при силно неблагоприятни условия. Тази оценка може да бъде обобщена по 
следния начин: българските банки не само не бяха отслабени по време на пандемията, но влизат в 2022 г. с показатели 
по-добри или в най-лошия случай съвместими с показателите в началото на пандемията, включително по отношение на 
капитал, ликвидност, качество на активите и доходност. По последни данни за 2021 г. общата капиталова адекватност е 
22.4%, а отношението на ликвидно покритие е 325.4%, т.е. над средните за Европейския съюз. В същото време брутният 
размер на необслужваните кредити и аванси продължи да намалява, а печалбата се доближи до исторически високите 
си равнища от 2019 г. 
Краткото обяснение за тези резултати е, че банковият сектор беше добре подготвен да работи в сложна и трудна 
макроикономическа среда, каквато беше средата през последните две години. Това позволи на банковия сектор да има 
различен фокус от този, който имаше по време на глобалната финансова криза през 2008 г. или по време на локалните 
проблеми в сектора през 2014 г. При тези предишни епизоди банковият сектор беше ангажиран основно с решаването на 
проблеми вътре в сектора. При ковид кризата от последните две години банковият сектор беше ангажиран не със 
собствените си проблеми, а основно с облекчаване последствията от кризата за бизнеса и домакинствата и впоследствие 
с възстановяване и ускоряване на икономиката. 
В този смисъл ковид кризата легитимира важна качествена промяна в позицията на банковия сектор - от източник на 
проблеми в миналото във важен фактор за тяхното решаване през последните години. Показателно е, че банковият 
сектор абсорбира и изпълни успешно и без сътресения антикризисния пакет от мерки, одобрен от БНБ, възлизащ на 
около 9% от ББП, както и частен мораториум върху плащанията по кредити от бизнеса и домакинствата. В същото време 
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кредитната активност не само не стагнира, а се увеличи. Кредитите за бизнеса и домакинствата по последни данни от 
паричната статистика за 2021 г. нараснаха съответно с 4.1% и 12.5% на годишна база. 
Добрите оперативни резултати бяха подкрепени с напредък по важни стратегически задачи. През октомври 2021 г. беше 
отбелязана една година от присъединяването на страната към Европейския банков съюз като пълноправен член. 
Оценката за това участие както от страна на ЕЦБ, така и на БНБ, е еднозначно положителна. Тази оценка трябва да се 
разглежда извън тесния контекст на банковия сектор. Първо, тя показва, че България може да бъде успешен и 
пълноправен участник в институции на еврозоната, като се има предвид, че Банковият съюз е първата такава институция, 
в която страната участва, и второ, тя е добър пример за институционално развитие, който трябва да се следва в среда на 
все още сериозни институционални дефицити. 
През 2021 г. отбелязахме една година и от включването на лева в Европейския валутен механизъм. Това участие 
потвърждава и допълнително легитимира валутната стабилност на страната. 
Друг важен стратегически ракурс е продължаващият процес на консолидация в нашия банков сектор. Този процес следва 
глобални тенденции за търсене на оптимизации в структурата и ефективността на банковия сектор на фона на засилена 
конкуренция и натиск от нови доставчици на финансови услуги, както и растящи разходи за спазване на регулаторни и 
законови норми. 
Независимо от трудната и сложна среда, породена от пандемията, през 2021 г. беше обявена най-голямата като размер 
и цена сделка по придобиване в нашия банков сектор. Подобна сделка е най-точната пазарна оценка за състоянието на 
банковия сектор и неговата привлекателност за стратегически инвеститори. 
Следователно секторът запази много добра кондиция и премина успешно през досегашния период на пандемията. Сега 
фокусът трябва да е насочен към справяне с предизвикателствата на 2022 г., без да губим стратегическия контекст, а 
именно процеса на присъединяване на страната към еврозоната, в който банковият сектор ще играе ключова роля. 
Като цяло очакваме макроикономическата среда през 2022 г. да бъде малко по-благоприятна, но не по-малко 
предизвикателна. Въпреки че сме в разгара на поредния пик на ковид кризата, очакваме в рамките на годината 
затихване и отслабване на негативните здравни ефекти и съответно смекчаване и повече гъвкавост при прилагане на 
ограничаващи икономическата активност мерки. Подобно развитие ще благоприятства подобряването на стопанската 
среда. 
От друга страна, банките ще бъдат изправени пред ситуация на повишена динамика в рисковете, свързани с балансовата 
стойност на активи и пасиви и доходността. Тази динамика ще зависи основно от развитието на макроикономическите 
процеси в Европа и в по-глобален аспект и в очакваните промени в действията на водещите централни банки. 
Оттеглянето на стимулиращата парична политика, характерна за последните години, ще става видимо чрез обръщане на 
лихвения цикъл. Тези процеси, които глобално ще протичат с вариращ интензитет и различни инструменти на 
централните банки, в голяма степен ще формират финансовите условия и в нашата страна. 
В контекста на очертаващите се глобални макроикономически процеси инфлацията ще продължи да бъде обект на 
специално внимание. Темпът на нарастване на цените у нас през 2022 г. очакваме да достигне пик на годишна база в 
рамките на първото полугодие, а в края на годината отново на годишна база да спадне под отчетения към декември 2021 
г. Конкретните номинални равнища на общия ценови индекс ще зависят от комбинираното влияние на антиинфлационни 
и проинфлационни фактори, включително от динамиката на цените на енергоносителите на международния пазар, както 
и на цените на храните. 
Очакваме предстоящите дискусии по приемането на бюджета за 2022 г. да дадат допълнителни индикации за развитието 
на макроикономическите процеси в страната. В този смисъл важни за банковия сектор теми са: годишната и 
средносрочната макроикономическа рамка, равнището и управлението на дълга, политиката на доходите, както и 
равнището и управлението на т. нар. „условни задължения“ в енергетиката, транспорта и социалното осигуряване. 
В контекста на така очертаващите се глобални и локални макроикономически процеси и все още съществуващите 
открити въпроси банковият сектор ще бъде поставен пред необходимостта да балансира през 2022 г. между 
възможностите за разширяване на кредитната дейност, резултат от очакваното подобряване на стопанската среда, и 
зоните на икономическа несигурност, произтичаща основно от развитието на инфлацията и все още непреодолените 
рискове, свързани с пандемията. Основен критерий за постигането на оптимален баланс за всяка една банка ще бъде 
запазването и дори подобряването на качеството на активите. 
От своя страна БНБ има готовност, както и досега, да приложи пълния набор от мерки в рамките на своя мандат за 
смекчаване и неутрализиране на проявлението на рискове по отношение на банките. Водещата цел на тези мерки е 
запазване и допълнително укрепване на капиталовите резерви и високия капацитет на банките за поемане на загуби от 
потенциално влошаване на кредитните портфейли и гарантиране запазването на стабилността на системата, 
включително при по-неблагоприятни от очакваните икономически и финансови развития във външната среда. 
През 2021 г. БНБ на два пъти увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, което така ще достигне 1.5%, и 
потвърди нивото на буфера за системен риск в размер на 3%. БНБ ще продължи да изисква поддържане на адекватни 
капиталови буфери в банките срещу потенциални загуби, произтичащи от реализация на цикличен системен риск. Този 
риск понастоящем произтича основно от активното жилищно кредитиране на домакинствата, както и кредитирането, 
обезпечено с търговско недвижимо имущество. На този етап фокусът ще продължи да бъде върху прилагането на 
макропруденциални мерки, насочени към капитала на банките, но БНБ е готова при необходимост да приложи и 
допълнителни мерки, включително свързани с кредитирането, дефинирани по отношение на кредитополучателите. 
В по-стратегически план БНБ вече мобилизира сериозни усилия в проекта за въвеждане на еврото в България. Задачите 
по пътя към изпълнение на тази цел надхвърлят банковия сектор, но силно ще ангажират и банките. 
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Динамиката на политическия цикъл през 2021 г. доведе до институционално-работна пауза в процеса в национален план. 
Сега са налице всички фактори за неговото възстановяване чрез възобновяване на дейността на Координационния съвет 
за подготовка на България за членство в еврозоната и институционализиране на Плана за въвеждане на еврото. Проектът 
на този план, приет от Координационния съвет на 30.06.2021 г., вече премина през формалната процедура на публична 
обществена консултация и междуведомствено съгласуване и има подкрепата на нашите външни партньори. 
Независимо от забавянето на формалния процес БНБ остана институцията, която продължи да работи активно по всички 
направления, свързани с присъединяването към еврозоната, попадащи в периметъра на отговорностите ни. За тази цел 
създадохме необходимата вътрешна организация на работа и също установихме добра оперативна комуникация с 
Европейската централна банка. Определени бяха конкретни лица и канали за партньорство от двете страни. В този 
смисъл централната банка има готовност да извърши в срок огромния обем техническа работа, свързана с въвеждането 
на еврото, независимо от очертаващия се по-напрегнат работен график. 
 
√ Авиокомпании и летища обединяват сили срещу "данък керосин" 
Обединение на няколко европейски авиокомпании и летища излезе с общ призив вчера за промени в планираното от ЕС 
законодателство за климатичните промени с аргумента, че то ще ги направи по-слабо конкурентни спрямо въздушните 
превозвачи от други страни, предаде Ройтерс. 
В средата на миналата година ЕС огласи планове, засягащи специално авиацията, които предвиждат по-стриктни правила 
за емисиите въглероден диоксид и употребата на синтетични горивни смеси, както и въвеждането на данък върху 
керосина. Смята се, че въздушният транспорт е отговорен за малко над 3 на сто от вредните емисии в глобален мащаб. 
Обединението, чиито почти 20 членове включват всички дъщерни компании на Lufthansa и Ер Франс - Ка Ел Ем (Air 
France-KLM), както и най-големите летища на континента, сред които тези във Франкфурт и Амстердам, посочват, че 
полети на дълги разстояния през неевропейски центрове, няма да бъдат съпътствани със същите разходи. Това ще 
доведе до пренасочване на бизнеса към тези превозвачи. 
Обединението отхвърля данъка върху керосина и предлага таксата за опазване на околната среда да се основава върху 
целия маршрут на полета, а не само върху линии, превозващи пътници от ЕС до международни центрове като Истанбул 
или Дубай. Обединението по принцип подкрепя европейския зелен пакет, който цели да намали емисиите парникови 
газове с 55 на сто до 2030 г. спрямо равнищата от 1990 г., но иска в него да бъдат нанесени промени. 
 
√ Пандемията е оставила дупка от 350 млрд. долара в германската икономика 
Пандемията от COVID-19 е довела до загуба на добавена стойност в брутния вътрешен продукт на Германия в размер 350 
млрд. евро, сочат данни на Института за германска икономика (IW) в Кьолн, цитирани от Евроактив. 
Според анализа на института, по-голямата част от икономическите загуби от началото на здравната криза се дължат на 
свиването на потребителските разходи, тъй като ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса 
принудиха хората да прекарват повече време вкъщи и да загърбят  ходенето по ресторанти и на културни мероприятия. 
Пандемията оказала въздействие и върху инвестициите, като изследователите изчисляват, че ако вирусът не 
съществуваше компаниите щяха да са инвестирали допълнителни 60 млрд. евро през последните две години. 
„Възстановяването ще отнеме години“, се посочва в доклада на IW, като се добавя, че дори 2022 г. да се окаже добра за 
икономическия растеж, пандемията ще остави „значителна празнина“ в германското икономическо представяне. 
Освен свитото потребление и инвестициите, проблемите с глобалните вериги на доставките оказаха значително влияние 
върху икономиката, тъй като допълнителният граничен контрол възпрепятства вноса и износа. 
В петък правителството значително понижи прогнозата си за растеж за 2022 г. Правителството се надяваше на силно 
икономическо възстановяване през тази година, но министърът на икономиката Робърт Хабек заяви, че очаква БВП на 
страната да нарасне само с 3,6%. Предишната прогноза бе за ръст от 4%. 
 
√ Тилос – колко е важно да бъдеш (енергийно) независим 
Малкият и не толкова известен гръцки остров Тилос от групата на Додеканезите стана първият енергийно автономен 
остров в Средиземно море, благодарение на инвестиции във възобновяеми източници. 
Тилос – с 64.5 кв.км площ, е разположен между Родос и Кос, в близост до крайбрежието на Егейска Турция. Постоянните 
му жители са малко над 500. През лятото обитателите на острова нарастват главоломно – той е посещаван от 13 000 
туристи годишно, привлечени от спокойствието на зелените му хълмове и уединението на живописните плажове. Но не 
затова островът бе избран измежду 80 проекта за финансиране по Програма „Хоризонт 2020” на ЕС. Проектът на Тилос 
впечатли комисията със създаването на първата хибридна електроцентрала в Гърция за производство на енергия от 
собствен вятърен парк и слънчеви генератори , която съхранява в батерии. „Много съм горда с това, което постигнахме. 
Нашият успех може да послужи за пример на всички островни общности“, признава пред Greek Reporter Мария Камма-
Алифери, кмет на острова. Така произвеждайки собствена енергия, получена изцяло от възобновяеми източници, тази 
малка територия в Източното Средиземноморие значително намали не само въглеродния си отпечатък, но и разходите 
за ток на обитателите си. 
Слънчевите панели, инсталирани в центъра на острова, са с максимален капацитет от 400 киловата. Вятърните енергийни 
съоръжения, разположени точно срещу турското крайбрежие, генерират приблизително 800 Kw енергия. Кметът 
разказва, че цялата неизползвана енергия, която се съхранява в батерии, може да се използва и за други инициативи и 
проекти. „Въведохме в експлоатация зарядна станция за електрически превозни средства на острова. Шофьорите могат 
да зареждат електрическите си автомобили безплатно“, споделя Камма-Алифери. 
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„Ползите за островитяните скоро ще станат очевидни, сметките им за ток значително ще намалеят. Преди да постигнем 
енергийна самостоятелност спиранията бяха редовно явление. Те се случваха може би два пъти седмично. Отстранихме 
този проблем с хибридната централа“, разказва кметицата. Домакинствата на острова, свързани досега с 
електропреносната мрежа на близкия остров Кос, страдали от непрекъснатите прекъсвания на електрозахранването, 
които причинявали щети на инфраструктурата на острова и на туристическата индустрия. „Голямата ни цел е да убедим 
хората да се върнат на острова. Надяваме се населението да се увеличи на над хиляда постоянни жители. Друга голяма 
цел е да превърнем Тилос в популярна туристическа дестинация и да удължим сезона от май до края на октомври.” 
Жителите на острова споделят концепцията, че траен растеж и просперитет могат да постигнат единствено със зачитане 
на околната среда и с подкрепата на инициативи, които биха намалили още повече въглеродния отпечатък.  
Гръцкото правителство ще мултиплицира опита на Тилос и ще подкрепи с 1 млрд. евро инвестиции за енергийна 
автономия на други 20 острова, сред които са Анафи, Агатониси, Антикитера, Гавдос, , Ерейкуса, Кастелоризо, Отонои и 
Сими. Значителна част от средствата ще бъдат вложени във възобновяеми енергийни мощности и съхранение на енергия 
под формата на водород и батерии. 
 
√ Турският финансов министър очаква инфлацията да достигне връх от 40% през тази година 
Инфлацията в Турция ще достигне връх от около 40% през идните месеци, но няма да премина прага от 50% през тази 
година. Това заяви пред икономисти турският финансов миниcтъp Hypeддин Heбaти, цитиран от Ройтерс. 
Небати е представил прогнозата си за потребителските цени през 2022 г. по време на среща с 60 икономисти и 
анализатори в Истанбул, споделят източници на Блумбърг. По думите им министърът е казал, че инфлацията вероятно 
няма да е под 30% в края на годината. От турското финансово министерство отказаха коментар пред Блумбърг. 
Инфлацията в Турция достигна 36,1% през декември – най-високото ниво от началото на 19-годишното управление на 
президента Реджеп Ердоган. На този фон инфлационните очаквания за следващите 12 месеца скочиха от 21,39% на 
25,37%, сочат данни от януарско проучването на централната банка сред участниците на пазара. Според някои банки на 
Уолстрийт валутната криза от миналата година може да тласне инфлацията в Турция над 50%. 
Скокът в цените бе подхранван от решението на Турската централна банка да понижи основния си лихвен процент с 500 
базисни пункта в рамките на четири заседания, преди да обяви прекратяване на цикъла на облекчаване. Тази агресивна 
политика се дължи на самият Ердоган, който смята, че ниските лихвени ставки ще задържат потребителските цени и ще 
подкрепят растежа. Обезценяването на лирата и нарастващите глобални енергийни цени са сред най-големите двигатели 
на инфлацията. 
 Турската валута беше загубила половината от стойността си за три месеца, преди да се стабилизира, след като 
правителството въведе спешни мерки през декември, включително програма за компенсиране на притежателите на 
лири за големите спадове в цената. 
Турската централна банка обеща и стимули за компаниите, които конвертират сметки в чуждестранна валута и златни 
депозити в срочни депозити в турски лири. 
Небати очаква мерките да доведат до преобразуване на корпоративни активи от 10 млрд. долара в лири, което ще 
помогне за подкрепата на валутата. 
 
√ Спад на борсите в Европа на фона на забавяне на бизнес активността в еврозоната 
Основните индекси на фондовите борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в понеделник, след като 
опасенията от затягането на паричните политики на централните банки доведе до нови разпродажби в технологичния 
сектор, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 10,84 пункта, или 2,28%, до 463,6 пункта, докато инвеститорите се 
подготвяха за започващото днес заседание на Федералния резерв на САЩ. 
Немският показател DAX се понижи 307,39 пункта, или 1,97% до 15 296,49 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 регистрира спад от 103,18 пункта, или 1,38%, до 7 390,95 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи със 
132,85 пункта, или 1,88%, до 6 935,74 пункта. 
Участниците на пазара бяха загрижени и за потенциална руска атака срещу Украйна, като по-рано Държавният 
департамент на САЩ нареди на семействата на всички служители на американското посолство в Киев да напуснат 
страната. 
Европейският технологичен индекс SX8P се понижи с 3,84%, достигайки 14-седмично дъно, след като американски акции 
на растежа записаха големи загуби миналата седмица на фона на перспективата за повишаване на лихвените проценти и  
разочароващите отчети за последното тримесечие. 
„В продължение на няколко години пазарите свикнаха да купуват акции след спад, независимо какви са фундаментите. 
Въпреки това, последните събития изглежда водят до значителна загуба на доверие в този начин на мислене“, каза 
Майкъл Хюсън, главен пазарен анализатор в CMC Markets. 
На пазара се отразиха и данните за забавяне бизнес активността в еврозоната. Според предварителните данни на IHS 
Markit, общият индекс на мениджърите по покупките (PMI), в който влиза активността в промишлеността и сферата на 
услугите, е спаднал до 52,4 пункта през януари спрямо 53,3 пункта през декември. Въпреки това индексът продължава да 
е над нивото от 50 пункта, разделящи свиването от растежа. 
Този спад се дължи на понижението на PMI в доминиращата в еврозоната сфера на услугите, предизвикано от 
въведените ограничителни мерки срещу разпространението на варианта Омикрон в редица страна. PMI при услугите 
падна до 51,2 пункта през януари в сравнение с 53,1 пункта през декември. 
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Междувременно акциите на Renault поскъпнаха с 0,14%, след като френският автомобилен производител, заедно с 
японските Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Corp, съобщиха, че ще утроят инвестициите си за съвместно разработване 
на електрически превозни средства. 
Цената на книжата на Unilever се повиши с 6,24%, ограничавайки загубите в британския измерител на сините чипове FTSE 
100, на фона на информацията, че хедж фонда Trian Partners е придобил дял в компанията за потребителски стоки. 
Акциите на Vodafone поскъпнаха с 5,94%, след като Ройтерс съобщи, че компанията води преговори с Iliad за сключване 
на сделка в Италия, която да обедини бизнесите им в страната. 
Рязък спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси се сринаха в петък, като технологичният бенчмарк Nasdaq записа най-лошата се 
седмица от 2020 г. насам, предаде Си Ен Би си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 450,02 пункта, или 1,3%, до 34 265,37 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 84,79 пункта, или 1,89%, до 4 397,94 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри цели 385,1 пункта от стойността си, или 2,72%, завършвайки сесията при 
ниво от 13 768,92 пункта. 
За седмицата Nasdaq се понижи със 7,6%, като той вече е на 14% под ноемврийския си рекорд. Dow и Standard & Poor’s 
500 записаха трети пореден седмичен спад и също регистрираха най-лошото си седмично представяне от 2020 г. насам. 
S&P 500 вече е на 8% под рекордния си връх. 
Стартът на годината за Nasdaq е доста лош, като представянето на индекса за първите 14 търговски сесии през тази 
година е най-лошото от 2008 г. насам. 
Разочароващият отчет за тримесечието на Netflix се превърна в поредната спънка пред инвеститорите в технологичния 
сектор. Акциите на стрийминг гиганта се сринаха с 21,79%, след като компанията отчете забавяне на раста на абонатите. 
На този фон цената на книжата на Disney, която оперира стрийминг услугата Disney+, се понижи с 6,94%. 
 Netflix е първата голяма технологична компания, представила финансовите си резултати за последното тримесечие. Тази 
седмица същото ще направят и Apple и Teslа, чиито акции поевтиняха с 1,28% и 5,26%. Цените на книжата на Amazon и 
Meta се понижиха с 5,95% и 4,23% 
Големите загуби при акциите на растежа тласнаха Nasdaq Composite по-дълбоко в територия на корекция, тъй като 
нарастващата доходност по държавните ценни книжа оказва натиск върху технологичните акции, карайки ги да 
изглеждат не толкова привлекателни. Доходността по 10-годишните американски облигации достигна връх от 1,9% в 
сряда, след като инвеститорите насочиха вниманието си към предстоящото тази седмица заседание на Федералния 
резерв, който сигнализира за скорошно повишение на лихвите. Двудневното заседание започва във вторник. 
Смесени резултати в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока в понеделник, докато 
инвеститорите се подготвят за двудневната среща на Фед, предаде Си Ен Би Си. 
„Водещите събития и рискове през тази седмица ще доминират на пазара през тази седмица, като голяма част от 
вниманието ще бъде насочена към решението на Фед за паричната политика в сряда и ескалацията на ситуацията Русия-
Украйна, която е на ръба на военни действия“, посочва в бележка икономист от Mizuho Bank. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа ръст от 66,11 пункта, или 0,24%, до 27 588,37 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 1,54 пункта, или 0,04%, до 3 524,1 пункта, докато по-
малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 4,60 пункта, или 0,19%, до 2 392,24 пункта.. Хонконгският показател Hang 
Seng отчете спад от 309,09 пункта, или 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 42,29 пункта, или 1,49%, до 2 792 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 изтри 36,3 пункта от стойността си, или 0,51%, достигайки ниво от 7 139,5 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 17,37 пункта, или 2,77%, до 609,81 пункта. BGBX40 се понижи с 3,29 пункта, или 2,32%, до 
138,49 пункта. BGTR30 изтри 13,36 пункта от стойността си, или 1,96%, достигайки ниво от 667,22 пункта. BGREIT се 
понижи с 0,79 пункта, или 0,47%, до 166,46 пункта. 
 
√ НАТО изпраща военни кораби и самолети в Източна Европа 
НАТО изпраща допълнителни изтребители и кораби, за да подсили отбраната на Източна Европа в момент, когато 
напрежението заради струпването на руски войски около Украйна нараства. Това гласи офицално 
съобщение, публикувано на сайта на алианса и цитирано от международните осведомителни агенции. Според 
съобщението 
Дания изпраща фрегата в Балтийско море и четири бойни самолета F-16 в Литва. Испания изпраща кораби и обмисля да 
изпрати изтребители в България. Холандия заяви готовност също да изпрати два бойни самолета F-35 в България от 
април, за да подкрепи дейностите на НАТО по еър полисинг в региона, а също така ще подготви един кораб и наземни 
части за Силите за реагиране на НАТО. 
Франция е изразила готовностт да изпрати войски под командването на НАТО в Румъния. 
САЩ също така възнамеряват да увеличат военното си присъствие в Източна Европа, като в момента проучват 
възможността за разширяване на военното си присъствие на източния фланг на Алианса, се казва в съобщението. 
Белгийските въоръжени сили са "в пълна бойна готовност" заради напрежението между Русия и Украйна, съобщават 
днес местни медии, като се позовават на изявление на белгийския началник на отбраната адмирал Мишел Хофман. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_191040.htm
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Адмиралът уточнява, че звената от белгийските въоръжени сили, предвидени за участие в действия на НАТО, трябва да 
бъдат готови в пълна степен. По неговите думи това не означава, че ако обстановката се развие неблагоприятно, 
белгийските сили ще бъдат разгърнати. Хофман пояснява, че военните преразглеждат плановете си за действие и тази 
оценка е свързана с осигуряването на боевата готовност на съответните подразделения, пише БТА. 
Руската заплаха по украинската граница ни тревожи много, допълва адмиралът. Той съобщава, че миналата година в 
Северно море движението на корабите на руските военноморски сили се е повишило с 30 на сто. 
Това ни засяга от политическа, дипломатическа и военна гледна точка, има отношение на стратегическо и тактическо 
равнище, обяснява Хофман. По неговите думи, за разлика от случаите досега, когато войските се подготвят за участие в 
операция на НАТО или в коалиционни действия, днес се налага да се предвидят дейности за съвместна отбрана при 
много интензивен сблъсък. Трябва да разполагаме с подходящите сили, подготвени и способни на издръжливост, които 
не губят способността да се преместват и да се свързват с командването, готвим се за намеса в конфликт между две 
враждуващи страни, обобщава адмиралът. 
 
√ Еврото се задържа над прага от 1,13 долара 
Курсът на еврото е над прага от 1,13 долара и днес, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1310 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1304 долара. 
 
√ Цените на петрола се възстановяват от вчерашния спад 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, компенсирайки част от загубите от предходния ден, 
след като нарастващото геополитическо напрежение в Източна Европа и Близкия изток подхрани опасенията относно 
възможни прекъсвания на доставките, предаде Ройтерс. 
Към 9:20 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,65 долара, или 0,75%, до 86,92 долара за барел, след като в 
понеделник изтри 1,8% от стойността си. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,50 долара, или 
0,60%, до 83,81 долара за барел, следвайки спад от 2,2% в предходната сесия. 
Цените на петрола достигнаха седемгодишни върхове през миналата седмица, подкрепени от ограниченото предлагане 
в световен мащаб и възраждащото се глобално търсене. 
„Нагласите на пазара остават позитивни, подкрепени от нарастващия геополитически риск“, каза Чийоки Чен, главен 
анализатор в Sunward Trading. 
„Наблюдаваме прибиране на печалби, когато цените се покачват, но апетитът за купуване на петрол остава стабилен, тъй 
като инвеститорите се притесняват от прекъсвания на доставките в случай на конфликт между Русия и Украйна“, каза той. 
НАТО заяви в понеделник, че засилва военното си присъствие в Източна Европа с повече кораби и бойни самолети. Русия 
заклейми тези действия като западна „истерия“ в отговор на натрупването на руски войски на границата с Украйна. 
В Близкия изток йеменските бунтовници хути отправиха нова ракетна атака срещу Обединените арабски емирства в 
понеделник, която беше насочена към база, където се намират военните на САЩ. Тя обаче беше осуетена от прехващачи 
Patriot. 
„Рискът от спад на петролния пазар ще бъде ограничен, тъй като всяка ескалация на ситуацията в Украйна или Близкия 
изток ще доведе до рязко покачване на цените“, каза Сатору Йошида, стоков анализатор от Rakuten Securities. 
„Освен това, ограничеността на доставките се очаква да продължи, тъй като ОПЕК+ изпитва затруднения с реализирането 
на целта си за производство и вероятно ще запази политиката си на постепенно увеличаване на предлагането“, каза той. 
ОПЕК+, която обединява Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), Русия и други производители, цели 
да увеличава добива на петрол с 400 хил. барела на ден всеки месец. 
 
Investor.bg 
 
√ Надежден съюзник на САЩ ли е Германия? Найн! 
Берлин цени по-високо евтиния газ и износа си за Китай  
На фона на очертаващата се инвазия на Владимир Путин в Украйна повечето западни съюзници действат в подкрепа на 
Киев и за да успокоят уязвимите членове на НАТО. Германия използва различен подход, поставяйки руските интереси 
над тези на Запада, пише за Wall Street Journal Том Роугън, дописник на Washington Examiner в областта на националната 
сигурност. 
Берлин разкрива сериозна реалност: изправена пред двете най-значими заплахи за сигурността на Америка и за 
демократичния международен ред след Втората световна война - Китай и Русия - Германия вече не е надежден съюзник. 
За Германия евтиният газ, износът на автомобили за Китай и запазването на спокойствието на Путин изглежда са по-
важни от съюзническата демократична солидарност. Съдбата на Украйна ще прехвърли върху Германия тежък товар на 
отговорност. 
Берлин отказва да снабди Украйна с оръжие и активно пречи на Естония да го направи. През последните дни 
Великобритания прехвърли по въздух противотанкови оръжия в Украйна и извърши полети за събиране на 
разузнавателна информация за Киев. Но докато разузнавателните полети преминаха през германското въздушно 
пространство - най-прекият маршрут между Великобритания и Украйна - самолетите с оръжия заобикалят Германия. 
Британското министерство на отбраната омаловажи заобикалянето, потвърждавайки, че не е търсило разрешение за 
прелитане. Но точно в това е въпросът: Великобритания не е искала разрешение, защото това би принудило Германия да 
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удовлетвори или отхвърли искането. Великобритания смята, че решението би било трудно за новото правителство на 
канцлера Олаф Шолц. 
Друга илюстрация е подходът на Берлин към газопровода "Северен поток 2", който ще изпраща газ за Европа от Русия. 
Германските регулатори казват, че тръбопроводът не може да започне работа, докато не изпълни корпоративните 
стандарти за съответствие. Това раздразни Путин, който иска газопроводът да заработи сега. От своя страна Газпром, 
марионетната компания на руския президент, обърна потоците на газ през съществуващия тръбопровод Ямал-Европа за 
повече от четири седмици. Русия също така прекъсна доставките на термични въглища за Украйна за повече от три 
месеца. Посланието на Путин е ясно: Германия е по-добре да одобри „Северен поток 2”. 
Енергийното изнудване подчертава защо републиканците и до този месец демократите подкрепяха санкциите върху 
„Северен поток 2”. Те знаеха, че Путин ще използва газопровода, за да си издейства политическа преданост в замяна на 
доставките за отопление през студената европейска зима. Те се опасяваха, че той ще използва "Северен поток 2", за да 
пренасочи доставките на газ - и милиарди долари транзитни такси - които в момента минават през Украйна. Но поради 
германския натиск върху администрацията на Байдън и демократите в Сената, „Северен поток 2” и Путин получиха 
спасителен пояс. Мнозинството от демократите миналата седмица отхвърлиха законопроект на сенатора Тед Круз за 
повторно налагане на санкции върху тръбопровода, като му отказаха необходимите 60 гласа, за да бъде приет. Германия 
постигна голяма победа за сметка на САЩ. Като се има предвид принципът на алианса помежду им за реципрочност, не 
е ясно какво е получил президентът Байдън в замяна. 
Демократите твърдят, че санкциите срещу "Северен поток 2" не са необходими, защото Германия няма да експлоатира 
газопровода, ако Русия нахлуе в Украйна. Но Германия не мисли така. Запитан относно осуетяването на „Северен поток 
2“, немският министър на отбраната отговори: „Не бива да въвличаме „Северен поток 2” в този конфликт“. Генералният 
секретар на управляващата Социалдемократическа партия призна, че „всичко в мен се противопоставя на идеята за 
конфликти с цел погребване на противоречив проект“. Министърът на външните работи Аналена Бербок може да се 
противопостави на газопровода, но тя е глас в пустиня. А Шолц призова за „условно ново начало“ с Путин. 
Германия също така изостави целта на НАТО за отбранителни разходи в размер на 2% от брутния вътрешен продукт, 
харчейки само 1,5% от БВП, и позволи изследвания на руски химически оръжия на своя територия. Подобни изследвания 
подкрепят опити за убийства като този, насочен към руския опозиционен лидер Алексей Навални, както и такъв срещу 
бивш британски агент. Шолц също така се ангажира да преследва статут на наблюдател в Договора за забрана на 
ядрените оръжия и само неясно подкрепя ядреното възпиране на НАТО. Тази отстъпка отдавна бе желана от Путин. 
На следващо място е позицията на Германия по отношение на Китай. Малко преди да встъпи в длъжност, 
администрацията на Байдън поиска тогавашният канцлер Ангела Меркел да отложи търговското споразумение между 
Европейския съюз и Китай. Тя отговори с ускоряване на преговорите за постигане на сделка преди Байдън да поеме 
поста. Това беше грубо, но не беше изненадващо. Привързаността на китайската комунистическа партия към Меркел 
беше толкова голяма, че при оттеглянето й пропагандистите на партията проектираха дигитален гоблен в знак на почит. 
Шолц изглежда е решен да спечели подобна чест. 
Попитан наскоро дали би подкрепил дипломатически бойкот на Зимните олимпийски игри в Пекин през февруари, Шолц 
каза: „Смятаме, че е важно да направим всичко възможно, за да накараме света да работи заедно в международен план, 
като всички действия, които предприемаме във всеки отделен случай, трябва да бъдат внимателно претеглени.” Едно 
„Не“ би било по-прост отговор. 
Шолц изглежда решен да запази на всяка цена износа на Германия за Китай на стойност 150 милиарда долара годишно. 
Това стана ясно наскоро на Литва, която е обект на китайска търговска война, тъй като позволи на Тайван да отвори 
представителство на територията й. Германският бизнес, вместо да подкрепя демократичния си съсед, предупреждава 
Литва, че ако не отстъпи пред исканията на Пекин, ще се лиши от германските инвестиции. Тази липса на демократична 
солидарност произтича от Федералното канцлерство. То приоритизира износа на Volkswagen пред геноцида над уйгурите 
в провинция Синдзян, унищожаването на демокрацията в Хонконг и военния империализъм. 
Дори когато Германия се преструва, че е загрижена за демократичния международен ред, липсата на истински интерес 
бързо става очевидна. Германия наскоро разположи военен кораб в Южнокитайско море, на което Китай гледа като на 
свой частен басейн. Едновременно с това обаче Берлин помоли Пекин да позволи на кораба му да използва 
пристанището на Шанхай. Китай отхвърли искането. Сравнете опита на Германия в Южнокитайско море с този на 
Франция, която изпрати ядрени подводници, за да тренират с колегите си от флота на САЩ за битка с развит противник. 
Байдън посочва, че Германия е един от най-важните съюзници на Америка, но като се има предвид политиката на 
Берлин спрямо двата най-изтъкнати противника на САЩ, е трудно да се аргументира твърдението му. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Първи спор в коалицията: Слави и Христо Иванов готови да бламират Асен Василев - вдигал осигуровките на 
богати и IT-та с 50 лв. на месец 
в. 24 часа - Две фази в преговорите със Северна Македония - до юни и после още поне година 
в. 24 часа - Самолетоносач и до 50 000 войници пращат САЩ, Петков свиква спешно съвет за сигурност 
в. Монитор - COVID-19 удари и личните данни 
в. Телеграф - 15 под карантина влязоха в затвора 
в. Труд - Подменят "непослушните" в историческата комисия 
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Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. Монитор - 10 000 българи пият белина срещу коронавирус 
в. Монитор - Токът за бизнеса в работните дни с 24% по-евтин 
в. Телеграф - Магистрала „Хемус“ сее смърт 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Инж. Васил Петров: От минералните извори може да се генерира 0,63% от нужната мощност за отопление в 
столицата 
в. 24 часа - Мария Габриел, еврокомисар по иновациите, научни изследвания, култура, образованието и младежта: 
Онлайн обучението ще даде иновативно и много солидарно поколение 
в. Монитор - Георги Попов, председател на Асоциация "Хляб за България": Разходите ни скочиха двойно заради сметките 
за ток и газ 
в. Телеграф - Елин Иванов, внук на писателя Елин Пелин: Дядо ми е отказвал министерски постове от Цар Борис III 
в. Труд - Политологът доц. Валентин Вацев пред "Труд : Дори Нинова да отиде в манастир, битката за власт в БСП ще 
продължи 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Защо Путин не може да спре газа за България - тук държим кранчето на още пет държави 
в. 24 часа - Изчезналите инфлуенсъри 
в. Монитор - За хората и... хората 
в. Телеграф - Зелен коридор за безотговорност 
в. Труд - С PC Македония повече от същото или нещо ново? 
в. Труд - (Без) Надежда в правосъдието 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Правителствата на България и Северна Македония ще проведат съвместно заседание днес: какви са очакванията 
и как ще продължи диалогът – анализ на доц. Спас Ташев от БАН и журналиста Любчо Нешков; 

- Как ще се развива конфликтът между НАТО и Русия – в студиото бившият началник на отбраната ген. Константин 
Попов. 

- Защо Националният институт по метеорология и хидрология отказва да се прехвърли под шапката на 
екоминистерството – гост зам.-директорът проф. Таня Маринова; 

- Какво предизвиква агресията сред подрастващите – говорят експертите; 
Нова телевизия,  „Здравей  България” 

- Ескалация на напрежението между Москва и Киев. НАТО разполага войски в Източна Европа. Какъв ще е 
отговорът на Русия и как България може да бъде засегната от предстоящите действия? 

- Рецидивист би и ограби възрастна жена в Горна Оряховица за 70 лева. Разказ от първо лице на пострадалата. 
- Отстраненият директор на „Автомагистрали" отговаря на обвиненията. Как са били провеждани процедурите за 

строежа на магистрала „Хемус”? Гост в студиото - Десислава Христова. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 25 януари 
София. 

- От 9:15 ч. в Резиденция „Бояна“ ще се проведе встъпителното пленарно заседание на правителствата на 
Република България и на Република Северна Македония. 

- От 11:00 ч. ще се проведе пресконференция на ПП АБВ в централата на партията на улица „Врабча“ 23. Теми на 
пресконференцията ще бъдат задълбочаващата се криза в енергетиката, както и предложението на ПП АБВ за 
покупка на лекарства за терапия на SARS-COV-2, липсващи в България. Участници ще бъдат Румен Петков, 
председател на ПП АБВ и д-р Емил Стоименов, член на НС на ПП АБВ. 

- От 11:00 ч. в зала 104, в Централно митническо управление - ул. "Г.С.Раковски" 47директорът на Агенция 
„Митници“ Павел Тонев ще представи резултати от дейността на митническата администрация през 2021 г. 

- От 12:00 ч. чрез онлайн платформа преподавателят Теодосий Теодосиев ще изнесе лекция по физика пред 
студенти от Великотърновски университет (ВТУ) „Св. св. Кирил и Методий“. 

- От 15:15 ч. на „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ще проведе среща с министър-председателя на Република 
Северна Македония Димитър Ковачевски, който е на официално посещение у нас. 

- От 16:00 ч. председателят на Народното събрание Никола Минчев ще се срещне в парламента с министър-
председателя на Република Северна Македония Димитър Ковачевски. 

- От 16:30 ч. министър-председателят Кирил Петков свиква Съвета по сигурността. 
- От 19:00 ч. в Първо студио ще се проведе тържествена церемония за годишните награди на Българското 

национално радио „Сирак Скитник“, на която Илияна Йотова ще бъде гост. 
*** 
Сливен 

- От 11:00 ч. в зала 105 ще се състои пресконференция на председателя на Общински съвет-Сливен Димитър 
Митев. 

*** 
Шумен 
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- От 11:30 ч. в зала 2 на Областна администрация ще се проведе брифинг във връзка със заседанието на Областния 
кризисен щаб, на който ще участват областният управител д-р Владимир Йолов, директорът на РЗИ д-р Пепа 
Калоянова и изпълнителният директор на МБАЛ Шумен д-р Димитър Костов. 

*** 
Видин 

- От 11:00 ч. в залата на Общинския съвет ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени 
реализираните до момента дейности по проект "Патронажна грижа в Община Видин". 

*** 
Бургас 

- От 9.00 часа в Културен дом на нефтохимика ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2022 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 2021 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

