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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Мениджър 
 
√ 2022 – под знака на фалити или на растеж  
55 000 работни места са загубени през 2021 г. по редица причини, основната от които е поскъпването на енергията, казва 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев. Сега големият въпрос пред него и 
колегите му работодатели е дали процесът ще ескалира и предприятия ще бъдат принудени да преустановят дейност. 
Или пък 2022-а ще е годината на дългоочаквания растеж. Много мениджъри се опасяват, че 
„Арсенал” повлече крак 
Оръжейният завод затвори до 11 февруари и пусна 8000-ия си персонала в платен и неплатен отпуск. „Ясните 
предупреждения от цели отрасли, че цената на електроенергията ще доведе до спирания на предприятия, се излъчват 
още от август. Редица сектори, като производство на метали, цимент, торове, стъкло, хартия, отливки и др., ограничиха 
дейността си.", коментира за "Мениджър Нюз" Васил Велев. 
Но не само „първоешалонните сектори са потърпевши – сред едни от първите бяха и предприятията от шивашкия, 
текстилния и трикотажния отрасъл, както и производителите на кожени изделия и обувки. "Те бяха определили до 15 
септември срок на търпимост да издържат на цените на електроенергията. Покрай бурната кампания на работодателите, 
към която се присъединиха и синдикатите, довела след протести в центъра на София до изплащане на определени 
компенсации, затварянето на предприятия се отложи във времето”, припомня Велев. 
През декември над 140 браншови организации подкрепиха предложенията на националните работодателски 
организации за компенсиране на екстремните цени в съответствие с препоръките на Европейската комисия. „Това се 
наложи, защото сроковете от предишните ни договорки с втория служебен кабинет изтекоха. Получи се забавяне на 
взимането на нови мерки. Сега вече има реални действия, но трябва да се разбере, че много предприятия са на ръба на 
затварянето”, алармира председателят на АИКБ. Според него у нас има 
хора, които изпитват „класова омраза” 
към бизнеса. “На тях ще кажа, че абсолютно същите проблеми имат сектори, които са изцяло или преобладаващо 
държавни и общински, в т.ч. болници, детски градини, музеи, театри, училища. Няколко месеца след протеста на 
работодателите и общините разбраха, че има проблем със сметките за улично осветление. Освен това, за да разберат, че 
„класовия враг“ е друг, ще обърна внимание, че повече пари за ток, означава по-малко пари за заплати на 2 милиона 
трудещи се (ако изобщо има работа и заплати) и в същото време - купища пари за разхищаване в АЕЦ и НЕК”, обобщава 
Васил Велев. 
В най-тежко засегнатият от пандемията сектор - туризма, също не цари оптимизъм. Засега само двама туроператори са 
обявили, че преустановяват дейност към началото на годината, съобщават от Обединение „Бъдеще за туризма” 
„Ще се броим към края на 2022-а, когато изтича и срокът за подновяване на професионалната застраховка „Отговорност 
на туроператора”, задължителна за упражняване на дейност”, споделя Павлина Илиева, председател на Сдружението. 
По данни на най-голямата организация на туроператорите и туристическите агенти цените на пакетите са скочили със 7 
до 10% заради поскъпването на горивата и електроенергията, на което са реагирали хотелиери и превозвачи. „Годината 
ще бъде тежка, защото с натрупване към последствията от пандемията и затягането на режима на международните 
пътувания се прибавя и този с поскъпването на енергоносителите”, обобщава Илиева. 
„Цената на туристическите превози не се е вдигнала чувствително. Бих казала, че увеличението не надвишава 5%, което 
води до чувствително намаляване на печалбата, но предвид тоталната липса на работа и общата ситуация в туризма, на 
този етап други увеличения не са възможни”, казва Радка Мандилова, председател на Национално сдружение „Случаен 
превоз”. Според нея голяма част от туристическите автобуси вече са „на трупчета” и не заради поскъпването на горивата, 
а от по-рано заради COVID-кризата, заради която още от март 2020 г. груповият туризъм е ограничен. „Много от фирмите 
в бранша преустановиха дейността си, поради редицата ограничения в придвижването, особено на туристи от/ за Азия. 
Единствената помощ в размер на 8% от оборота за 2019 г. не успя да спаси положението и фирмите бяха принудени 
постепенно да освободят персонала си и да спрат дейност - някои все още временно, други окончателно”, добавя 
Мандилова от Сдружението за туристически превози. 
Действията на правителството със сигурност са по-добри от това да не се прави нищо, но 
можеха да бъдат и по-навременни 
казват от АИКБ. В редица страни от ЕС подобни мерки се предприеха през септември. „Сагата с изборите, освен с всичко 
друго, ощети икономиката и обществото като цяло и с това, че задълбочи проблема с некомпенсираните извънредни 
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разходи за енергия, които за огромното мнозинство са непосилни непредвидени разходи, а за няколко предприятия са 
огромни, непредвидени печалби. Ние благодарим на правителството, че се ангажира с проблемите, това не е малко, но 
оставаме резервирани към подхода. Предвид електроенергийния микс у нас, България може да печели добре от 
ситуацията със свръхвисоките цени на електроенергията в Европа. И като бюджет, и като електроенергетика, без да 
влошава конкурентните позиции на българската индустрия, като компенсира несимволично и своевременно 
потребителите за сметка на част от извънредните печалби на дружествата от БЕХ”, коментира Васил Велев. Той се 
опасява, че работодателите днес не знаят какво би се случило при една ескалация на напрежението в международните 
отношения и от там в цените на енергията. Нещо повече – няма ясна програма за компенсиране на цените дори за 
следващите два месеца. 
Предложеният от правителството план изглежда изпълним и 
ще намали шока от повишените цени 
на електроенергия и газ, който редица индустрии у нас усетиха през есента на 2021 г., смятат обаче от Българо-
американската търговска камара. От там са категорични, че е необходим активен диалог с участието на всички 
заинтересовани страни, за да бъде преодолян ефектът от волатилните цени върху българската икономика и занапред. От 
камарата смятат, че трябва да има надежден експертен анализ, предхождащ окончателните политически решения, чрез 
добре таргетирани мерки да бъдат подкрепени пряко засегнатите пазарни участници, без да се разклаща 
функционирането на електроенергийния пазар, в т.ч. и ценообразуването. 
2022 ще бъде година на изпитания 
обобщават работодателите. „Преди да се развихри енергийната криза, имаше всички изгледи 2022-а да бъде година на 
възстановяване и на ускорен икономически растеж. Колкото и невероятно да звучи, но на някои отрасли у нас, сред 
които са машиностроенето и мехатрониката като цяло, пандемията не се отрази негативно на поръчки, даже обратно – 
работата предвид на пренареждане на веригите на доставки нарасна значително. Така че за редица отрасли годината 
вещаеше възможности за растеж, за реинвестиране на печалбата, за отваряне на нови работни места. Само че 
проблемът се оказа не пандемията, а сюрреалистичната енергийна криза”, посочва Василев. Според него тя се разразява 
месец-два по-рано, отколкото в останалите европейски страни. Причината – отсъстващата практика за дългосрочни 
договори за доставка на електроенергия. „Уверени сме, че ако има близко взаимодействие между работодатели, 
изпълнителна и законодателна власт, ще се намерят решения за минимизиране на щетите от сполетялото ни ценово 
бедствие”, заключава Велев. 
Трудна година за реалната икономика, очаква и Българо-американската търговска камара. Според анализи на 
организацията стабилизирането на цените на електроенергията на по-ниски спрямо сегашните нива, но до стойности 
съществено над 100 евро/МВтч, няма да е преди лятото. България е изправена пред няколко кризи в сектори като 
здравеопазване и енергетика, както и по отношение на конкурентоспособността на икономиката. Очаква се 
правителството да работи още по-ефективно с Европейската комисия и с други институции на ЕС по предизвикателствата 
от Европейската Зелена сделка, препоръчват от камарата. От там още веднъж заявяват, че ще помогнат за обществен 
дебат между правителство, експерти и бизнес със задълбочен доклад за някои от най-жизнеспособните начини за 
декарбонизация на българската електроенергетика. В допълнение към проблема с гарантиране на устойчивостта на 
веригите на доставки и предизвикателните цени на енергията, компаниите, които работят в България са изправени пред 
изискването да намалят своя въглероден отпечатък. Това изискване произтича както от техните стратегии, базирани на 
плановете на техните компании-майки или на очакванията на своите клиенти. Според камарата, тези инвестиции ще 
бъдат значими по своя мащаб. Затова правителството би следвало да обмисли подходящи стимули за компании, които 
инвестират във въглеродно неутрално производство. 
Апокалипсисът в икономиката се отлага 
според макроикономисти. „Индексът на производството в преработващата промишленост отбелязва ръст от 0.7% спрямо 
октомври, и с 5.5% спрямо ноември на 2020-а. Износът на стоки през ноември бележи исторически рекорд от 6.2 млрд. 
лв., като ръстът е над 26% спрямо година по-рано. Безработицата запазва ниското си ниво от 4.8 на сто”, изтъква Лъчезар 
Богданов, главен икономист от Института за пазарна икономика (ИПИ). Той допълва, че данните за европейската 
икономика са идентични като цяло – възстановяването продължава, потреблението е на същите нива, независимо от 
инфлацията. „Без да влизаме в детайлен анализ на стопанската конюнктура, поне засега няма никакви индикатори за 
апокалипсис – напротив, повечето данни сочат прегряване и проблеми в предлагането и доставките. Частично това дава 
и обяснение за поскъпване на много стоки, суровини и материали извън енергийните”, обобщава експертът. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Стефан Янев: България може да се включи в учение на НАТО с батальон до 1000 души 
България да се включи в съвместно учение на НАТО с един батальон от не повече от 1000 души ще предложи на 
правителството министърът на отбраната Стефан Янев. Това съобщи самият той в "Денят започва". 
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По думите му позицията на България по повод напрежението между НАТО и Русия трябва да защитава националния 
интерес с пълното разбиране на ситуацията и на етапа на развитие на българската армия. Позицията ни трябва да е 
съобразена с целия пакет от дипломатически усилия, както и с възможността да се укрепят военните сили на България. 
Затова, според Янев, използвайки кризата, можем да използваме и възможностите от нея като се даде възможност на 
българските въоръжени сили да се развиват чрез повече тренировки и участия в учения, които носят капацитет. 
След заседанието на съвета по сигурността вчера премиерът Кирил Петков възложи на министъра на отбраната да внесе 
на днешното заседание на кабинета проект за одобрение на национална позиция и мерки за укрепване на системата на 
сигурност на България, боеспособността на българската армия и техническото ѝ обезпечаване. 
Министерският съвет ще вземе решение за конкретни мерки, за които министър-председателят ще информира 
народните представители на извънредно заседание на парламента, свикано за днес следобед. 
В "Денят започва" Стефан Янев изтъкна, че по отношение на кризата между Русия и Украйна дипломацията не е 
приключила, тя има своето място и всички усилия, включително и на военните, са насочени към това да дадат шанс на 
дипломацията и да се избегне конфликта. 
Янев допълни, че оценката на ситуацията се мени с дни и с часове. 
Според него дори да се говори, че опасността е неизбежна, е възможно тази реторика да е част от дипломатическите 
усилия на едната или другата страна в опит да получи по-добри резултати на преговорите. 
По повод участието на изтребители от Испания и Нидерландия в охраната на въздушното ни пространство Стефан Янев 
заяви, че това е част от така наречения съвместен еър полисинг - практика, която се прилага отдавна в рамките на НАТО. 
Това не е първият път, в който тя се прилага и у нас като вече сме получавали подобна помощ от Италия и САЩ. 
В ефира на "Денят започва" Стефан Янев отказа да коментира публикации, според които България не била съгласна да 
разположи американски войници на територията си, но била готова да приеме френски. По думите на Янев, ако се водят 
подобни разговори, те биха били на военно-техническо ниво. На политическо ниво подобно нещо не е обсъждано, 
категоричен беше той. 
През март или април министерството на отбраната очаква от САЩ оферта за нови 8 изтребителя. Дали те ще бъдат 
закупени на по-ниска или на по-висока цена спрямо първата група американски изтребители зависи от конкретния пакет, 
който бъде договорен, допълни Янев. 
Приоритет за тази година остава модернизацията на сухопътните войски, изтъкна министърът на отбраната. Предвижда 
се увеличение на заплатите на военнослужещите, но все още не е ясно с колко. 
Янев изтъкна, че приоритет за министерството са хората в армията, работната им среда и оборудването, смисловото 
превъоръжаване и изграждането на способности. 
България системно не изпълнява ангажименти по общата отбрана на НАТО, които е поемала през годините и сега 
предстои анализ как да бъде прекратена тази практика, допълни той. 
Стефан Янев ще предложи многогодишна инвестиционна програма за модернизация на Българската армия, защото 
едногодишната рамка на бюджета не работи при закупуването на ново въоръжение, добави той. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Гроздан Караджов: Най-важният път за връзка с РСМ е автомагистрала между Дупница и Гюешево 
Добросъседските разговори и работната програма, която се изработва и се следва от двете правителства, са онова, към  
което би трябвало България и Северна Македония да се стремят, министърът на регионалното развитие Гроздан 
Караджов в "Още от деня" след съвместното заседание на двете правителства в София. 
Най-важният път, който ще ни свърже със Северна Македония, е изграждането на автомагистрала между Дупница и 
Гюешево, да се продължи в македонска страна, където македонското правителство работи върху ускорена 
рехабилитация на техния път, след Скопие имат по-висок клас път до Албания - през Тирана до Дуръс ще се отвори един 
много дълъг коридор, започвайки на изток от Варна, Бургас, когато приключим с автомагистрала "Черно море", до София 
през АМ "Тракия", от София по "Струма" до Дупница, а от там до Гюешево, после Скопие, Тирана, Дуръс - така са 
свързани Адриатичевско и Черно море, обясни той. 
"Това е бившият коридор N 8, който през 2014 г. отпадна от програмите на ЕК, сега такава изток-запад ос няма и се 
разбрахме с министрите от Северна Македония, че ние трябва да отидем пред Европейската комисия заедно с 
албанския министър и да настояваме ЕК да възстанови и финансирането, и вниманието на т.н. коридор "Западни 
Балкани", заяви регионалният министър. 
Засега Северна Македония ще разчита за финансиране на тези проекти чрез националния си бюджет и през други 
механизми за страни, които не са членки на ЕС, докато България ще разчита за финансиране изцяло на Фонда за 
регионално развитие и на програмите за транспортна свързаност, отбеляза Караджов. И подчерта, че сроковете зависят 
от нашето законодателство. 
По думите му, досега при сегашните закони и срокове преминават между 3 и 5 години преди изобщо да направите първа 
копка - заради дълги процедури по ОВОЗ, заради дълги процедури на отчуждавания на земята, заради дълги процедури 
на процедиране на ПУП, заради самото проектиране, което е част от инвестиционния процес. И опитват да намерят 
начини да намалят сроковете за тези процедури наполовина. 
Не е блокирано строителството на АМ "Хемус", не са спирани строежи на пътища, заяви министърът на регионалното 
развитие Гроздан Караджов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
 

https://bntnews.bg/news/stefan-yanev-balgariya-mozhe-da-se-vklyuchi-v-uchenie-na-nato-s-batalyon-do-1000-dushi-1183072news.html
https://bntnews.bg/news/grozdan-karajov-nai-vazhniyat-pat-za-vrazka-s-rsm-e-avtomagistrala-mezhdu-dupnica-i-gyueshevo-1183046news.html
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√ Къде и кога ще затягат мерки срещу COVID-19 в страната 
Почти половин България навлезе в третия етап на разпространение на заразата. 14-дневната заболеваемост в страната 
към днешна дата е 1505 на 100 000 население. 2 области все още са в червената зона, останалите са в тъмночервената. 
Два от общо петте големи региона, на които е разделена страната, според пандемичния план на правителството, вече са 
в червената зона. Това са 8 области от Западна и 4 от Югоизточна Бългасрия. Според плана на кабинета на тези места 
трябва да бъдат въведени по-сериозни ограничения. Къде и от кога ще се затягат мерките? 
Благоевград е с най-висока заболеваемост в страната. Към днешна дата заразените са над 2500 на 100 000 души. От 
вчера големите ученици са онлайн. Децата в областта нямат право да излизат без придружител след 20 часа. 
"Към края на седмицата ще се съберем областния кризисен щаб и ще решим какви допълнителни ограничителни мерки 
ще има в цялата област", заяви Д-р Веселка Мончева, РЗИ-Благоевград. 
Благоевград и София са сред областите, които вече са в трети етап на пандемията. И ако на Югозапад все още мислят 
дали още да мерките, то в София е решено ще се прилагат мерките за етап 3, заложени в плана на правителството. Така, 
освен че част от големите ученици вече са онлайн от четвъртък, заведения, театри и кина ще работят до 22:00 часа с 
половината от капацитета си. 
"Мерки са въведени и на много други места. Разбира се, те са различни. За това има областни щабове, които се събират, 
анализират обстановката и препоръчват мерки", заяви доц. Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор. 
На Северозапад - във Враца, твърдят,че още не са преминали в третия етап, Заболеваемостта е над 1000 на 100 000 души. 
Свободни легла в болниците има, но плановият прием и плановите операции са спрени. 
"Не предвиждаме към този момент да се предприемат действия по ограничаване капацитет или намаляване на 
работното време на публичните заведения и вечерен час също не предвиждаме да се въвежда", заяви Стефан 
Красимиров - областен управител на Враца. 
Почти 70% от учениците в областта учат присъствено. 
"При нас 15% от учителите ги няма, те са всички с доказан ковид. Отсъстващите към днешния ден са 221 ученика, от тях 
19 са с доказан ковид. Ние сме в навечерието на ваканция, да се надяваме, че тази една седмица ще помогне да се 
разтовари", заяви Виктор Кръстев - директор на СУ "Христо Ботев", Враца и заместник-председател на СРСНПБ. 
Затягане на мерките на национално ниво може да се обсъжда, след като повече от половината области в страната 
преминат в трети етап. До няколко дни се очаква това да се случи и в областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали 
и Хасково. 
"Ние катерим по пика на вълната, в което общо взето изненада няма. И продължавам да твърдя, че този ръст ще 
продължи в следващите една-две седмици. След което ше достигнем най-високите стойности и ще започне 
нормализиране", заяви доц. Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор. 
Кунчев съобщи,че валидността на зелените сертификати е 9 месеца само за пътуване в ЕС. У нас документите ще важат за 
влизане на обществени места и след първи февруари. 
"За момента не предвиждаме никаква промяна на сроковете на действие на сертификатите и въобще на 
действието им вътре в страната. Просто сме длъжни да се съобразим с това, което е приел ЕС", заяви доц. Ангел 
Кунчев - главен държавен здравен инспектор. 
Изтеклите сертификати за пътуване в ЕС ще станат безсрочни след поставяне на трета доза ваксина. 
 
√ БНТ и ЮНЕСКО със съвместен проект за популяризиране на българското културно наследство 
Поредицата ще съдържа 17 видеа по сценарий и режисура на Китин Муньос, посланик на добра воля на ЮНЕСКО, 
които ще станат част от глобалната кампания „Следващите 50: Световното наследство като източник на 
устойчивост, хуманност и иновации“. 
БНТ подписа договор с ЮНЕСКО за реализацията на съвместен проект за популяризиране на българското културно 
наследство по света. Поредицата ще съдържа 17 кратки видеа, заснети от екип на обществената телевизия по сценарий и 
режисура на Китин Муньос, които ще се излъчат по БНТ. Видеата ще бъдат на български, испански, френски, английски и 
арабски, като ще се разпространяват по комуникационните канали на ЮНЕСКО. 
„Проектът на БНТ с ЮНЕСКО и Китин Муньос е резултат от много съвместни усилия. Страната ни има с какво да се гордее 
и популяризирането на българското културно наследство е важна част от мисията ни на обществена медия. Радвам, че 
отново ще имаме възможност да допринесем в изграждането на културен мост, представяйки България пред света“, 
споделя генералният директор на БНТ, Емил Кошлуков. 
 
√ Сковаващ студ в Гърция и Турция 
Необичайно студено и с обилни снеговалежи и днес в Турция и Гърция. През нощта на летище Истанбул напрежението се 
покачи, след като група пътници започна импровизиран протест. 
Причината - самолетът им първоначално е излетял, след което заради извила се снежна буря е приземен, а пасажерите 
са оставени на борда му в продължение на 10 часа. 
В Гърция разширяват броя на областите, в които е в сила принудителна ваканция. Най-тежко засегнати са районите 
Атика, Виотия, остров Евия и островните групи Циклади и Споради. 
Затворени са училищата и детските градини, както и част от магазините и службите на публичната администрация. 
Летището в Атина поднови полетите. 
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БНР 
 
√ НС обсъжда напрежението Украйна-Русия и укрепване на източния фланг на НАТО 
Народното събрание ще обсъди на извънредно заседание по искане на депутатите от ГЕРБ напрежението между Украйна 
и Русия и намерението на НАТО за укрепване на източния фланг на Алианса. 
Искането за извънредно заседание беше внесено в понеделник от 59 народни представители от парламентарната група 
на ГЕРБ- СДС. 
Председателят на Народното събрание насрочи  заседанието за днес в 15.30 ч. В мотивите си посочи необходимостта да 
бъде представена пълна информация след свикания вчера Съвет по сигурността към Министерски съвет. 
На него премиерът Кирил Петков възложи на военния министър Стефан Янев да представи на заседанието на кабинета 
проект за  национална позиция и мерки за укрепване на системата на сигурност на България, боеспособността на 
българската армия и техническото й обезпечаване. 
Министър-председателят обяви: 
„Министерски съвет… трябва да вземе своето решение. Ще го представим на Народното събрание. Така че – пълна 
прозрачност, а българската общественост ще е напълно запозната с нашата стратегия и няма да има изненади“. 
В дневния ред на извънредното заседание, освен изслушване на премиера, е предвидено и изслушване на  министъра на 
отбраната, министъра на външните работи и ръководителите на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна 
агенция „Разузнаване“  и Военното разузнаване във връзка с конфликта Русия-Украйна, ролята на България в процеса на 
вземане на решения в НАТО, както и разполагане на съюзнически въоръжени сили на територията на страната ни. 
Преди извънредното заседание парламентът ще проведе редовно - от 9 часа. 
В програмата на депутатите днес е първо четене на промените в закона за опазването на околната среда, които 
предвиждат засилване ролята на гражданите при изготвяне на екопрограми и при обжалване на инфраструктурни 
проекти. 
 
√ МС одобрява проект на национална позиция по напрежението около Украйна 
Министерският съвет ще одобри проект на национална позиция във връзка с напрежението около Украйна. Министърът 
на отбраната ще предложи мерки за укрепване системата на сигурност на България, боеспособността на армията ни и 
техническото ѝ обезпечаване. 
Рисковете пред страната ни заради напрежението между Запада и Русия около границата на Украйна бяха тема на 
вчерашното заседание на Съвета по сигурността при премиера. След него стана ясно, че ръководителите на службите за 
сигурност са представили анализ на геополитическата ситуация и евентуални мерки, обсъждани в НАТО, за укрепване 
източния фланг на Алианса. 
Всички решения на правителството ще бъдат съобразени с развитието на ситуацията и евентуалното ескалиране на 
конфликта, включително мерки за избягване на негативните икономически ефекти, е уверил премиерът Кирил Петков. 
Той вече коментира, че България настоява за намаляване на напрежението. 
„Ние ще вземем най-отговорната национална позиция и ще бъде базирана изцяло на пълен анализ на всичките ни 
служби. Аз лично за себе си съм сигурен, че тази позиция ще съответства изцяло и ще оптимизира българския интерес“, 
каза министър-председателят след Съвета по сигурността. 
Премиерът възложи на министъра на отбраната да внесе на днешното правителствено заседание проект на национална 
позиция. 
Стефан Янев също призова за намаляване на напрежението, както и да се разсъждава от гледна точка на българския 
национален интерес. 
„Нито Русия, нито друга държава се кани да напада България. Ние не очакваме да има инвазия на българска територия. 
Да успокоим хората. Говорим за тип мерки, които имат по-скоро демонстрация на единството на НАТО…. Дипломацията 
не е изразходвала всичките си ходове все още“, каза Стефан Янев пред депутатите в комисията по отбрана вчера. 
В програмата на днешното заседание на Министерски съвет е обсъждането на промени в закона за водите, с които ще се 
удължи срокът на плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения. 
 
√ Агенция „Митници“ отчете 14,7% повече приходи през 2021-а в сравнение с 2020 г.  
Репортаж на Марта Младенова в предаването ''12+3'' 
Над 10,5 милиарда лева са приходите, събрани от Агенция „Митници“ миналата година, съобщи ръководителят ѝ Павел 
Тонев. Събраната сума е с почти 1,35 млрд. лева (14,7%) повече в сравнение с 2020 г. и 4,2% над планираните. 
Сериозен е ръстът от постъпленията от акцизи, като тук основните компоненти са акцизите от горива и от тютюневи 
изделия. 
Пандемията от коронавирус е променила практиката при опитите за пренос на наркотици през граница, каза директорът 
на Агенция „Митници“ Павел Тонев, отчитайки постигнатите резултати през 2021 г. 
„Намаляват случаите на пренасяне на количества по сухопътни граници, като се правят опити големи пратки да минават 
през пристанища. Доказателство за това е задържаното количество хероин на пристанище Варна.“ 
През миналата година агенцията има постижения в залавянето на пренос на нелегална валута, злато и сребро. 
В момента се работи по различни случаи, включително и със съмнение за обмитяване на по-ниски стойности на 
алтернативните на цигарите тютюневи изделия, както и на автомобили втора ръка. 

https://customs.bg/wps/wcm/connect/customs.bg28892/041eb34b-0c5d-422c-8f37-14b6e97c17ee/presentacion2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_PPGAHG8001RHE0Q9LC7JNOQLD4-041eb34b-0c5d-422c-8f37-14b6e97c17ee-nWglAo8
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„И за тези автомобили от САЩ и Канада - в периода от 1 януари 2019-а до 1 юни 2021 г. са обмитени над 1200 
автомобила, където имаме съмнения за занижаване на стойности повече от 10 пъти“, каза директорът на Агенция 
„Митници“. 
Най-голямото постижение на агенцията обаче са постъпленията от акцизи, които за разлика от постъпленията от ДДС, не 
се влияят от инфлацията 
„Налозите върху акцизите – те са на физически обеми, т.е. там цената на стоката няма никакво влияние“, обясни Павел 
Тонев. 
 
√ БНБ предупреждава банките да внимават с кредитирането 
Пик на инфлацията през юни и последващо успокояване прогнозира управителят на Българската народна банка Димитър 
Радев в бюлетина на Асоциацията на банките в България. 
Обръщане на лихвения цикъл прогнозира още Радев. Глобалните лихви ще се увеличат и кредитирането ще поскъпне. 
Затова БНБ призовава бaнките внимателно да балансират през 2022 г. „мeждy възмoжнocтитe зa paзшиpявaнe нa 
кpeдитирането, peзyлтaта oт oчaквaнoтo пoдoбpявaнe нa cтoпaнcкaтa cpeдa и зoнитe нa икoнoмичecкa нecигypнocт“. 
Основен критерий за баланс е „пoдoбpявaнe кaчecтвoтo нa aктивитe“, смята Радев. 
Гyвepньopът подчертава, чe нeзaвиcимo oт зaбaвянeтo БHБ ще пpoдължи активно дa paбoти за пpиcъeдинявaнeтo на 
страната към eвpoзoнaтa. 
 
√ Огнян Траянов: IT фирмите са срещу вдигането на максималния осигурителен доход 
С тази мярка страната ще затъне още повече икономически като най-бедната държава, каза Траянов  
Интервю на Добромир Видев с Огнян Траянов 
Вдигането на максималния осигурителен доход на 3 400 лева ще вдигне цените на IT услугите. За вдигането на 
максималния осигурителен доход настоява новият финансов министър Асен Василев. А мярката е заложена в бюджета за 
2022-ра. 
 IT бизнесът не е доволен, защото това може да доведе и до невъзможност за конкуренция с другите фирми в ЕС. 
"На първо място сме против, защото с това вдигане най-напред ще се повишат цените на услугите, които се предлагат за 
обществото. А страната е на последно място по цифровизация в Европа. А ще се наложи, за да могат въобще българските 
предприятия да останат свързани с възложителите, те трябва да бъдат поне отчасти дигитализирани в частта управление 
на прозиводство, планиране и кибер защита",  посочи пред БНР Огнян Траянов от Българска асоциация по 
информационни технологии. 
"За IT сектора мога да ви кажа, че с ако се вдигне така планираният максимален осигурителен доход, те нямат никакъв 
проблем да излязат извън държавата и да работят на чуждия пазар. 
С две думи те дори няма да напускат физически страната, а ще се регистрират като фрилансъри, или през чужди фирми 
или други платфорими и така ще работят за чуждите икономики. Кой тогава ще има полза от тази мярка, при условие, 
че тези фирми няма да привнасят вече с нищо за бюджета на нашата държава, за наште икономики...?", поясни още 
Траянов. 
Троянов поясни, че срещу това този сектор да плаща повече в хазната , не се осигурава нищо реципрочно. А те като 
сектор са доказали, че те генерират най-високи приходи, разкрват нови работни места, изграждат специалисти, 
подпомагат другите сектори, усвояват нови технологии и градят образована средна класа. 
"Защо тогава да товарим средната класа? За да има високи заплати за всички, трябва тази държава да произвежда и с 
умни технологии. 
За нас изходът е или да се прави цялостна данъчна реформа или да се направят ситимули за компенсация - за 
иновациите например - сега ги нямаме?", заяви още специалистът. 
Траянов уточни, че само от "Да България" са им отговорили, че не подкрепят това предложение за вдигане на 
максималния осигурителен доход. 
"С тази мярка страната ще затъне още повече икономически като най-бедната колибка в Европа. 
Ще се изгонят тези, които работят страната ни мъничко поне да се оттласне от дъното на ЕС, ще се прекъснат връзките на 
нашите фирми и предприятия с чуждите гиганти, няма да бъдем интегрирани с големите възложители, няма да бъдем 
конвертируеми...", допълни още Огнян Траянов. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Любомир Кючуков: Всички говорим и мислим за това как да се подготвим за война, а не как да я избегнем 
Интервю на Людмила Железова с Любомир Кючуков 
Страшното е, че ние всички говорим и мислим за това как да се подготвим за война, а не как да я избегнем. Това 
коментира в интервю за предаването "Нещо повече" на програма "Хоризонт" Любомир Кючуков, директор на Института 
по икономика и международни отношения: 
"За съжаление, ситуацията с конфликта НАТО - Русия ескалира. Едва ли вече може да се говори в бъдеще време за 
ситуацията, тъй като в момента са достигнати нива, които са изключително високи и много рискови. Аз мисля, че е етапът 
на позиционни военни и политически маневри, продължил повече от 7 години, от 2014 година, се изчерпа и достигна 
своя логичен край. Това предполага два възможни подхода . Първият е търсене на двустранно политическо решение чрез 
преговори. Вторият е готовност за директен сблъсък". 
Кючуков добави, че се надява да не се стигне до инвазия на Русия в Украйна: 

https://bnr.bg/post/101591205/agencia-mitnici-otchete-147-poveche-sabrani-prihodi-prez-2021-a-v-sravnenie-s-2020-g
https://bnr.bg/post/101591205/agencia-mitnici-otchete-147-poveche-sabrani-prihodi-prez-2021-a-v-sravnenie-s-2020-g
https://bnr.bg/post/101591252
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"Това сочат анализите за момента на всички страни, но рискът от подобна ескалация действително се увеличава от 
гледна точка на политическото напрежение и трупането на войски. Големият проблем тук е, че в постсъветското 
пространство започна да набира сили логиката, че  замразените конфликти там могат да бъдат решавани по военен път". 
Цялото интервю с Любомир Кючуков можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Средна цена на тока в Европа за днес от 254 евро/MWh, а в България нараства до 295 евро 
Средната цена на тока за сряда на европейските енергийни борси се понижава с 22 евро до 254 евро за мегаватчас, 
докато цената на електроенергията в България нараства с 5,35% до 295,12 евро за MWh (или 577,20 лева), като това е 
най-високата цена за днес. 
В рамките на търговията за вчерашния ден (25-и януари) средната цена на тока в нашата страна пък нарасна до 756,59 
лева за мегаватчас, като някои сделки бяха осъществени при цени межди 910 и 968 лева за MWh. 
Това показват вчерашните данни от различните европейски платформи за енергийна търговия. 
Известното поевтиняване на средните европейски енергийни цени за сряда се дължи на прогнозите за по-меко зимно 
време през идващите дни, но при поскъпване на природния газ в Европа към нива над 93 за мегаватчас заради 
нарастващото напрежение между НАТО и Русия поради украинската криза. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за MWh) 

 
 
Страховете за възможно нарушаване на руските газови доставки за Европа при евентуален въоръжен конфликт с Украйна 
и налагане на по-строги западни санкции спрямо Москва възпрепятстват едно по-сериозното поевтиняване на синьото 
гориво и респективно на електрическата енергия, въпреки информацията, че САЩ водят преговори с големи 
производители на енергия и компании по света за отклоняване на техни доставки в посока Европа, ако това е 
необходимо в случай на руска инвазия в Украйна. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в сряда (26-и януари) най-високи цени на електричеството са отчетени в България, 
Румъния и Унгария (по 295,12 евро за MWh), следвани от Гърция (293,79 евро) с оглед на сериозното застудяване през 
последните дни на Балканите, въпреки че от днес се очаква известно затопляне. 
Най-ниска за днес е отново цената на тока в Полша (173,97 евро за MWh), следвана от тази в Нидерландия (222,96 евро), 
Белгия (225,84) и Германия (234,98 евро). 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" за сряда (26 януари) нарасна 
с нови 5,35% до 295,12 евро за мегаватчас, или 577,20 лева, спрямо 280,12 евро (или 547,87 лева) за вторник. Това е най-
високата цена на електроенергия в нашата страна от началото на новата година и най-висока цена в Европа за днес. 
Около месец по-рано (на 22-ри декември 2021 г.) цената скочи до рекордните 421,59 евро (или рекордните 824,55 лева  
за MWh), показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока във вторник (25-и януари) пък скочи 
до 756,59 лева за мегаватчас, като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в големия ценови диапазон между 
738 и цели 968 лева за мегаватчас. 
 

https://bnr.bg/post/101591459/lubomir-kuchukov-vsichki-govorim-i-mislim-za-tova-kak-da-se-podgotvim-za-voina-a-ne-kak-da-a-izbegnem
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√ Байдън заплаши Путин с персонални санкции 
Президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че ще обмисли налагането на икономически санкции, включително лично срещу 
Владимир Путин, ако Русия предприеме инвазия в Украйна. 
Белият дом предупреди, че остава рискът руска инвазия да се случи всеки момент, а Байдън каза, че това ще доведе до 
„огромни последици“ и дори ще промени света. 
Според високопоставен американски служител, цитиран от АФП, икономическите санкции срещу Москва ще надхвърлят 
мерките, приложени през 2014 година, когато Русия нахлу в Крим. 
Новите мерки ще включват ограничения върху износа на високотехнологично американско оборудване, което според 
служителя, ще засегне амбициите на Путин за индустриализация на икономиката. 
Байдън подчерта, че се чувства задължен да засили присъствието на НАТО в Източна Европа. 
„Трябва ясно да покажем, че няма причина за никого, за нито един член на НАТО, да се притеснява дали НАТО ще дойде 
на помощ в негова защита“, каза американският държавен глава. 
Но допълни, че няма планове за изпращане на американски войници в самата Украйна. 
 
√ САЩ преговарят с енергийни производители за доставки за Европа, ако Русия нахлуе в Украйна 
Съединените щати водят преговори с големи производители на енергия и компании по света за отклоняване на техни 
доставки в посока Европа, ако това е необходимо в случай на руска инвазия в Украйна, заявиха във вторник висши 
служители на администрацията на президента Джо Байдън, съобщава Ройтерс. 
Говорейки пред репортери, официалните лица от Белия дом не посочиха конкретни държави или компании, с които 
водят преговори, за да осигурят непрекъснат енергиен поток в Европа до края на зимата, но казаха, че те са широк кръг 
от доставчици, включително продавачи на втечнен природен газ (LNG). 
"Работим за идентифициране на допълнителни обеми неруски природен газ от различни части на света - от Северна 
Африка и Близкия изток до Азия и Съединените щати“, заяви висш служител на администрацията, пожелал анонимност. 
"Съответно, ние сме в дискусии с големите производители на природен газ по целия свят, за да разберем техния 
капацитет и желание за временно увеличаване на производството на природен газ и да разпределим тези обеми на 
европейските купувачи“, посочи същият служител на американската администрация. 
Повод за тези преговори дава факта, че Русия е съсредоточила около 100 000 войници близо до границата с Украйна, 
заобикаляйки страната от север, изток и юг. Русия отрича, че планира инвазия в Украйна, като Москва визира настоящия 
отговор на Запада и НАТО като доказателство, че Русия е цел, а не подбудител на агресия. 
Европейският съюз зависи от Русия за около една трета от своите доставки на природен газ и въвеждането на по-строги 
санкции при евентуален военен конфликт в Украйна може да доведе до нарушаване на това снабдяване. 
Всяко прекъсване на доставките на руски газ за Европа ще изостри съществуващата енергийна криза, причинена от 
недостиг на синьо гориво. Рекордните цени на електроенергията повишиха потребителските сметки за енергия, както и 
бизнес разходите и предизвикаха протести в редица страна на стария континент. 
Служител на Белия дом обаче подчерта, че руското използване като "оръжие" на доставките на природен газ и суров 
петрол може да се окаже нож с две остриета, тъй като поради характера на икономиката на Русия, липсата на износ на 
енергия може да има значително влияние върху федералния бюджет на страната. 
По-рано през януари агенция Ройтерс съобщи, че правителството на САЩ е провело разговори с няколко международни 
енергийни компании относно планове за извънредни ситуации за доставка на природен газ за Европа. 
Дискусиите на Държавния департамент с енергийни компании са били водени от старшия съветник по енергийна 
сигурност Амос Хохщайн, посочи високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ, пожелал анонимност. 
"Обсъдихме редица непредвидени ситуации и говорихме за всичко, което правим с нашите партньори и съюзници от 
Европа", посочи източникът на Ройтерс. 
Не е ясно с кои компании са се свързали служителите на САЩ. От компаниите Royal Dutch Shell,  Chevron Corp, Total, 
Equinor, ConocoPhillips, Exxon и Qatar Energy на този етап отказаха коментар. 
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Класа 
 
√ ОИСР започва преговори за приемане на България 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) обяви, че започва преговори с шест страни, 
включително България, за присъединяването им към този клуб на богатите държави. Другите страни са Аржентина, 
Бразилия, Перу, Румъния и Хърватия. 
От организацията, която понастоящем има 38 членове, казаха, че няма график за приемането на всяка от тези държави, и 
че напредъкът на преговорите за членство ще зависи от това доколко те се придържат към добрите практики на ОИСР. 
Кандидатките ще бъдат оценявани от повече от 20 комисии. 
Източник от Бразилия, пожелал анонимност, каза, че процедурата за приемане на нов член в ОИСР със седалище в 
Париж, отнема средно от 3 до 5 години. 
 
√ Къде са разположени силите на НАТО 
НАТО каза вчера, че поставя в готовност войски и подсилва Източна Европа с още кораби и изтребители. Следва преглед 
на това къде има разположени сили на НАТО.  
Балтийски регион, Полша 
В Естония, Литва, Латвия и Полша НАТО има около 4000 военни в многонационални батальони, подкрепяни от танкове, 
сили за противовъздушна отбрана и подразделения за разузнаване и наблюдение. 
Присъствието на леки сили, описвани от НАТО като готови за бойни действия, има за цел да осигури първа линия на 
възпиране, съприкосновението с която да задейства изпращане на подкрепления в случай на руско нахлуване. 
НАТО също така има мисия за въздушна охрана в тези страни, която включва патрулиране в небето на четирите държави, 
ръководено от военновъздушната база „Рамщайн“ в Германия. 
НАТО има и четири многонационални постоянни военноморски сили, които патрулират в съюзнически и международни 
води, включително Балтийско море. 
Румъния, България 
НАТО има многонационални сухопътни сили от около 4000 военни в Румъния. Франция предлага да изпрати още войски. 
САЩ също имат войници, разположени в отделни бази в Румъния и в България. Съюзниците също така редовно пращат 
групи изтребители в подкрепа на националната въздушна охрана в България и Румъния. 
Франция 
Франция оглавява челна сила от въздушни, сухопътни и морски части заедно с Германия през 2022 г., известна като 
Обединена оперативна група с повишена готовност. Тази сила, включваща най-малко 5000 войници, може да бъде готова 
за действие до 72 часа. Испания, Португалия и Полша също ще предоставят войски тази година.  
Челната сила е елементът с най-висока степен на готовност от силите за бързо реагиране на НАТО, наброяващи 40 000 
военни. 
Американски сили в Европа 
Според изследователската служба на Конгреса на САЩ около 74 000 американски военни са разположени в момента в 
Европа, но не всички са на активна служба.  
В Германия има около 36 000 американски военни, в Италия – около 12 000, във Великобритания – около 9000, в Испания 
– около 3000, а в Турция – 1600. САЩ също така поддържат на ротационен принцип около 4500 военни в Полша, но те не 
са разположени постоянно. Много от тези сили могат да бъдат разгърнати от името на НАТО. 
Балканите 
Около 3500 съюзнически и партньорски военни действат в Косово като част от мироопазващите сили КФОР на НАТО. 
Съюзниците също така предоставят подкрепа за въздушна охрана на по-малки балкански съюзници. Въздушното 
пространство на Словения е защитавано от Унгария и Италия, а Гърция и Италия защитават Албания и Черна гора. Небето 
на Северна Македония е охранявано от Италия. 
Средиземно море 
НАТО има военноморска мисия – „Морски страж“, която патрулира в Средиземно море и предоставя на съюзниците 
информация за ситуацията в морето, а също оказва подкрепа на операции за борба с тероризма в морето. Тя може също 
да защитава свободата на корабоплаване, ако това бъде поискано от съюзниците. 
 
√ Браво, Володя, или как Путин успя да съживи НАТО 
Само две години, след като френският президент Еманюел Макрон обяви, че е в „мозъчна смърт“, НАТО бе съживено от 
заплахите на Русия срещу Украйна, оставяйки поръждясалия, но надежден воден от САЩ алианс единствения вариант за 
европейска сигурност, пише за Politico Пол Тайлър, старши изследовател в мозъчния тръст Friends of Europe и редактор в 
онлайн изданието. 
Как служи това на десетилетната стратегическа цел на Москва да прогонва САЩ от Европа, за да доминира на Стария 
континент, само руският президент Владимир Путин си знае. Но за тези от нас, които не са запознати с крайната му цел, 
това изглежда нелогично, меко казано. 
Каквото и накрая да избере Путин да направи по отношение на Украйна, ако целта му бе да отслаби алианса на Запада, 
той без съмнение си отбеляза редица автоголове. 
Първо, той засили апетита към членство в НАТО – или поне решимостта тази възможност да остане отворена – в Швеция 
и Финладия. И двете страни останаха необвързани във военно отношение, когато се присъединиха към Европейския 
съюз след Студената война, но са в близко сътрудничество с алианса, откакто Русия превзе и анексира Крим през 2014 г. 
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Освен това, публичният му ултиматум принуди дори по-малко ентусиазираните членки на НАТО да потвърдят политиката 
на „отворените врати“ на алианса въпреки дългогодишните опасения относно това колко мъдро е да се допуснат 
Украйна и Грузия. Никой не иска да укротява Путин на фона на 100 хил. руски военни на границата с Украйна. 
Неотдавнашната оставка на началника на германския военноморски флот, след като изрази разбиране към лидера на 
Кремъл и заяви, че Крим никога не трябва да бъде връщан на Украйна – и двете позиции са широко разпространени сред 
управляващия елит в Берлин – показва ясно това. 
Настоявайки за формат на преговори със САЩ „суперсила срещу суперсила“ тип Студената война и презрително 
отхвърляйки ЕС да има място на масата за преговори, Русия издърпа килимчето изпод краката на онези в Париж, Берлин 
и Брюксел, които мечтаеха за нова европейска архитектура на сигурност, създадена между тях. 
Може да забравите призива на Макрон в Европейския парламент миналата седмица европейските лидери да изготвят 
собствен проект за нов ред на сигурността, който да бъде наложен върху НАТО, а после и Русия – това вероятно бе по-
скоро упражнение за пред избирателите у дома, отколкото сериозна дипломатическа инициатива предвид добре 
известните разделения по въпроса в ЕС. 
Не на последно място, а и доста иронично, демонстрацията на Путин завлече САЩ още по-дълбоко в европейската 
сигурност, точно когато двама последователни американски президенти се опитаха да изместят стратегическия фокус на 
Вашингтон към Китай и точно когато президентът Джо Байдън тихо се опитваше да пренесе повече от бремето 
европейска сигурност върху ЕС. Най-накрая имаме Бял дом, който е по-готов да приеме по-голяма европейска 
„стратегическа автономност“, но вместо това се оказва, че се занимава със сигурността на Европа ден и нощ. 
Независимо дали Русия започне отново военни действия в Украйна – а Путин вдигна залога толкова високо, че сега може 
би ще се нуждае от голяма отстъпка, за да се оттегли мирно – тази криза неизменно ще оформи вида НАТО, който ще се 
появи на знаковата среща през юни, където алиансът ще приеме нова стратегическа концепция за пръв път от над 
десетилетие и ще избере новия си генерален секретар. 
Руската заплаха, която бе сведена до повод за загриженост в предишната стратегия на алианса – далеч по-малко 
належащ въпрос от борбата с тероризма или мисиите за управление на кризи и стабилизиране на отдалечени места като 
Афганистан и Ирак – сега се завръща на централно място. 
НАТО е изправен пред все по-голям натиск от източните си членки – тези, които издържаха на съветското господство, да 
премине от настоящата си стратегия за подсилване с минимални постоянни сили на източния фронт към военна позиция, 
приближаваща се повече до тип „предна защита“ от времето на Студената война. Това включва повече войски и 
оборудване, позиционирано близо до фронтовата линия в отговор на руските разполагания в Беларус и около Украйна. 
Вече виждаме първите признаци за това – Обединеното кралство изпраща още войски в Прибалтийските страни и 
Полша, Франция предлага да направи същото в Румъния, където върховният главнокомандващ на НАТО препоръча 
наземно присъствие, според списание Der Spiegel. САЩ също вероятно ще разположат повече средства за подпомагане 
на източния фронт, а преди сдържани съюзници на НАТО като Испания сега планират да изпратят военни кораби в Черно 
море. 
Крайният резултат от заплашителното поведение на Русия очевидно ще бъде да засили военния отпечатък на НАТО в 
бившите източноевропейски сателити на НАТО, а не да премахне западните сили от тези страни, както Путин поиска. 
Европейските държави разполагат със само един набор въоръжени сили и нуждите на източния фронт вероятно ще 
станат по-големи през следващите месеци спрямо тези в Сахел или Либия, където е сега ЕС или където би се ангажирал 
иначе.  
Разбира се, ЕС все още ще има своя собствена роля, особено ако става въпрос за по-тежки икономически санкции срещу 
Москва или намаляването на европейската зависимост от руски газ. Но няма да седи на масата, оформяйки бъдещата 
архитектура за сигурност на Европа. 
Тази криза може да засегне и профила на следващия генерален секретар на НАТО. След двама последователни лидери 
от скандинавските държави извън усилията на ЕС за отбрана няколко европейски правителства, особено Франция, са 
решени да изберат по-проевропейски кандидат от основна страна на ЕС. Някой, който може да ръководи постепенното 
поемане на повече отговорност от европейските съюзници за собствения им континент, докато Америка заема 
успокояващо присъствие на заден план. 
Тъй като обаче борбата над Украйна ще продължи и вероятно ще ескалира, със сигурност ще има натиск от Вашингтон, 
Лондон и Варшава да се избере традиционен атлантист, който ще заеме твърда позиция относно Русия. Путин тогава ще 
трябва да обвинява само себе си, ако се окажем с нов Студена воин в централата на НАТО за следващите четири години, 
а не с някой, който иска да вижда как алиансът се развива, за да достигне по-голяма лидерска роля на Европа. 
Всички тези последствия изглеждат подготвени още преди да е произведен и един изстрел – ако изобщо бъде направен 
такъв.  
Затова може би е време да спрем да приемаме, че Путин е главен стратег, който знае как да се възползва от слабостите и 
разделенията на Европа и от непостоянството и склонността на САЩ да се разсейват. Неговото поведение по време на 
тази криза противоречи на заявените от Москва цели. 
Путин може и да носи голяма базука, но тя изглежда насочена към собствения му крак. 
 
√ Масови прекъсвания на електрозахранването в Казахстан, Узбекистан и Киргизстан 
Казахстан, Узбекистан и Киргизстан претърпяха масови прекъсвания на тока във вторник. 
Заради спирането на електрозахранването в няколко региона на Узбекистан имаше сривове във водоснабдяването, в 
работата на отоплението и канализацията. От район Ташкент, узбекската столица, съобщиха, че всички линии на метрото 
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са временно затворени и обслужването им ще бъде възстановено, след като прекъсването на електрозахранването бъде 
оправено. 
Местното летище също затвори врати, а населението беше призовано да не използва превозните си средства поради 
прекъсване на работата на светофарите. 
„Днес, 25 януари, в 11:00 ч. [местно време] в някои региони на страната имаше прекъсване на тока поради голяма 
повреда", съобщиха от Министерството на енергетиката на страната, добавяйки, че в момента се работи по решението на 
проблема, който според агенцията е възникнал в Казахстан. 
В тази страна прекъсването на електрозахранването беше регистрирано в южните райони, което остави множество 
градове засегнати, включително Алмати. Властите съобщиха, че повредата е възникнала поради спад на напрежението в 
мрежата и работата по повторното свързване вече е започнала. Докладите сочат, че "прекъсването е станало през 
линията на KEGOC [Казахстански оператор на електропреносна мрежа]", който от своя страна пое решението на 
проблема. 
 
Мениджър 
 
√ Радев призова за срокове и в решаването на политическите въпроси между България и Северна Македония 
Много съм доволен от тази динамика, която наблюдавам в работата на двете правителства - наистина впечатляваща, в 
кратки срокове, с голям размах, в редица важни области. Това заяви президентът Румен Радев на среща с министър-
председателя на Република Северна Македония /РСМ/ Димитър Ковачевски и част от водената от него правителствена 
делегация, която е на официално посещение у нас. 
"Очаквам новата атмосфера на повишено доверие да улесни работата по останалите нерешени политически въпроси, 
които възпрепятстват отварянето на вратата за членството на Северна Македония в Европейския съюз. Тези въпроси са 
изключително важни за сигурността, просперитета на целия регион", посочи Редев при срещата си с министър-
председателя на Република Северна Македония Димитър Ковачевски, който е на официално посещение у нас. 
Той изтъкна, че следи с внимание дебата в Северна Македония, като в определени политически кръгове назрява идеята 
да бъдат вписани македонските българи в Конституцията на РСМ. "Вписването на тези македонски българи в 
Конституцията, гарантирането на тяхното равноправие редом с другите части от народи, ще даде кураж и възможност 
България да отвори вратата за началото на преговорите за членство в ЕС", посочи Радев.  
Българският президент призова за откровен, искрен диалог, политическа воля и мъдрост. "Ако това го покажем и двете 
страни, България ще бъде страната, на която може да разчитате за интеграцията на Република Северна Македония в ЕС", 
подчерта държавният глава. 
Македонският премиер изрази задоволство от гостоприемството, честити втория мандат на президента Радев и 15-ата 
годишнина от членството на България в Европейския съюз, както и за факта, че България първа е признала 
независимостта на Скопие. Отчете, че има нова динамика в отношенията, от които ще има ползи за гражданите и на 
двете страни. 
По-рано премиерът на Република Северна Македония, заедно с българския си колега Кирил Петков и правителствата на 
двете страни проведоха съвместно заседания в резиденция "Бояна". След него бяха подписани три официални 
меморандума: първият - за разбирателство за сътрудничество в областта на земеделието, вторият - за разбирателство за 
развитието на транспорта - жп връзката София - Скопие и третият - за разбирателство за подкрепа и насърчаване на 
малките и средни предприятия.  
"Тези меморандуми имат основна цел - икономическото развитие на целия регион. Това ще подобри стандарта на живот. 
Добросъседството ще бъде поставено на пиедестал", подчерта премиерът Кирил Петков.  
Междувременно, от партия "Възраждане" изразиха в позиция до медиите, че към Република Северна Македония трябва 
да се подхожда с методите на твърдата дипломация. Според партията, премиерът Кирил Петков не е добре подготвен по 
въпроса за отношенията между България с РСМ. "Срещу себе си българският екип има хора, които са израснали като 
политически елит с дългогодишно обучение в антибългаризъм, тъй като създадената през 1943 г. македонска нация и по-
късно възникналата през 1991 г. независима македонска държава имат своя генезис само на основата на отричането на 
всичко българско, от което произлизат", посочват от "Възраждане".  
По-късно през деня регионалният министър Гроздан Караджов и македонските му колеги – министрите на транспорта и 
съобщенията Благой Бочварски и на местното самоуправление Горан Милевски, се договориха за ускоряване на работата 
по новия граничен пункт, който ще бъде изграден между двете страни. 
ГКПП "Клепало" ще бъде изграден между Струмяни и Берово и ще осигури още една връзка между двете страни и ще 
помогне за развитието на икономическото сътрудничество и на туризма. Строителството му ще се финансира с 10,3 млн. 
евро от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония в периода 2021-2027 г. До края на 
февруари се очаква да бъде проведено първото официално заседание на Смесена експертна комисия за определяне на 
параметрите му. 
Министрите обсъдиха и друг ключов проект – завършването на Общоевропейския транспортен коридор № 8 „Дурас – 
Тирана – Кафтан/Kaфaсан – Скопие – Деве баир – ГКПП „Гюешево" – София – Пловдив – Бургас – Варна". Той осъществява 
връзката между Адриатическо море и страните от Черноморския регион, Русия и Централна Азия. 
 
√ Радев влиза с висок рейтинг във втория си мандат. Стартов кредит на подкрепа и за правителството 
Румен Радев започва мандата си с традиционно високо доверие от 58,5% и с недоверие от 32,1% и остава най-
харесваната фигура в политическия живот у нас – с най-висок положителен рейтинг (доверие минус недоверие), обявиха 
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от "Галъп интернешънъл". Социологическата агенция цитира данни от собствено представително проучване, проведено 
сред 805 пълнолетни българи между 6-ти и 14-ти януари по метода "лице в лице". 
Доверието в правителството се повишава до 44,9% и е по-високо от недоверието (39%). Това се случва за пръв път от 
началото на първия мандат „Борисов“ през 2009 г. насам и показва "акумулиране на надежда за край на политическата 
криза.", отчитат социолозите от "Галъп" 
Високи обаче са икономическите страхове, показва проучването. 86,4% очакват ръст на цените, след като години наред 
този показател се движеше под 70%, а за последно беше доближил 90% в края на първия мандат „Борисов“ и 
последвалите протести по повод високи цени. Има закономерен за начало на мандат ръст и в доверието в парламента и 
то достига 31,9%, при спадащо недоверие (56,9%), уточняват социолозите. 
Позицията на обществото ни по отношение на Северна Македония се втвърдява и през януари 15,3% не искат Северна 
Македония да започне преговори при никакви условия, 60,8% – само ако изпълни договора си с България, а 7,6% не 
поставят условия. В края на 2020 г., много по-сериозен беше делът на колебаещите се – който сега се прелива към 
сдържаната по отношение на Скопие, а не към ентусиазираната, опция, показват данните.   
Високо институционално доверие на прага на втория мандат президента 
Румен Радев встъпва в първата от петте години на втория си мандат с декларирано доверие от 58,5% от българите и 
неодобрение от 32,1%. Останалите не могат да преценят. Така рейтингът на президента (одобрение минус неодобрение) 
на прага на новия мандат е +26,4. Институцията е една от малкото в страната с положителен рейтинг (наред с институции 
като армията, полицията и църквата), а фигурата на президента е с най-висок рейтинг сред останалите политически 
фигури в страната. Личното доверие в Румен Радев се движи близко до институционалното. 
Останалите фигури с положителен рейтинг в последните месеци са Кирил Петков, с растящо доверие, типично за 
нововстъпващ премиер и ново лице в политиката, Стефан Янев, Асен Василев (също с нарастващо доверие) и Илияна 
Йотова.  
Личното доверие във вицепрезидента Илияна Йотова също е високо на фона на традиционните за нашето общество 
негативни нагласи към политическите фигури в страната. През декември 44,2% от българите изразяват лично доверие 
към нея, 41,2% казват, че нямат доверие в нея, а останалите се колебаят. Минимален дял от българите не са чували за 
Илияна Йотова. Така рейтингът е +3. 
На базата на опита сие в проследяването на тенденциите в доверието към президентската институция от 90-те години 
насам от "Галъп" коментират, че. Механизмът на избор и конституционната роля на президента предполагат високо 
обществено доверие в тази институция. "Националният опит обаче показва, че това високо първоначално доверие, 
характерно за встъпването в длъжност на всяка нова президентска двойка, често бързо се изчерпва с напредването на 
мандата. На този фон устойчиво високите нива на доверие в първия мандат на Радев – без съществени спадове – му 
отреждат едно от най-благоприятните места сред президентите досега", допълват от социологическата агенция. 
 

 
 
Стартов кредит на доверие към правителството  
След първия месец работа на новото редовно правителство на Кирил Петков за пръв път от повече от десетилетие насам 
делът на българите, които имат доверие в кабинета, е по-голям от дела на тези, които нямат. За последен път това се е 
случило през 2009 г. в при встъпването в длъжност на първото правителство на Бойко Борисов, посочват социолозите. 
Сега 44.9% от запитаните българи изразяват доверие в новото правителство, а 39% – не. Останалите не могат да 
преценят. 
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„Опитът показва, че развръзката на политически кризи обикновено носи успокоение, което дава отражение в по-високо 
стартово институционално доверие и надежда. Общественото мнение донякъде винаги следва победителя. Едва няколко 
месеца след встъпване в мандат обществото започва по-детайлно да оценява работата на властта по конкретните 
предизвикателства. Тази детайлна оценка ще наблюдаваме в следващите месеци“, коментират от социологическата 
агенция. 
В настоящия случай предизвикателствата никак не липсват, като се има предвид, че цели 86,4% през този месец, и близо 
90% в предишното премерване преди три месеца, очакват цените на основните стоки да растат. „Галъп интернешънъл 
болкан“ следи икономическите равносметки и очаквания на българите и този показател за последно е достигал подобни 
нива в края на 2012 и началото на 2013 г. Тогава, тревогата от цените премина в протести, довели и до оставката на 
правителството на Борисов, припомнят социолозите. От агенцията най-вероятно визират внезапното увеличение на 
сметките за ток през зимата на 2013-та, довело до т.нар февруарски енергийни протести.    
За последните десет години показателят, регистриращ повишена чувствителност към ценовия ръст обикновено се е 
задържал в полето между 60 и 70%, припомнят социолозите. Плавен ръст при него започва да се наблюдава със 
ситуацията около избухването на пандемията от коронавируса през 2020 г. като този ръст е продължил заради 
разразилите се през 2020 г. протести и политическата криза от 2021 г., които са оказали и отражение върху 
икономическите очаквания. Минимални сега оставят дяловете на онези, които очакват спад в цените или поне те да 
останат същите. 
 

 
 
Начални положителни сигнали за парламента  
Парламентът традиционно е институцията с най-ниско доверие у нас. Тридесетгодишната изследователка традиция на 
„Галъп интернешънъл“ показва, че преобладаващо доверие над недоверието за парламента в десетилетията е имало 
само два пъти – след кризата 1996-97 г. и при идването на власт на НДСВ. Парламентът се превръща във фокус на 
негативното отношение към партийната политика. 
В последните години доверието в парламента се запази около и над 20%, а от средата на 2020 г., заедно с протестите, 
делът на положителните оценки спадна и до под една пета. 
От началото на работа на новото 47-то Народно събрание е регистриран ръст в дела на одобрението. През януари 2022 г. 
31,9% от запитаните изразяват доверие в парламента, а 56,9% изразяват недоверие. Останалите не могат да преценят. 
Това е свиване на „ножицата“ между позитивни и негативни оценки в позитивна посока. 
Това е типичният за старт на мандат „бонус“ доверие, както и очаквана инерция от наскоро отминалите избори. 
Електоратите на победилите партии са и основни ентусиасти по отношение на доверието в парламента. Тези бонуси 
доверие са обичайно по-големи, когато в политиката навлизат нови лица, коментират от социологическата агенция. 
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Казусът със Северна Македония  
Помолени да изберат измежду три опции в началото на 2022 г., мнозинство от 60,8% от българите са на мнение, че 
страната ни трябва да подкрепи членството на Северна Македония в ЕС, но само при условие, че най-близката ни съседка 
бързо изпълнява договора, който има с България. 
15,3% от пълнолетните българи са на мнението, че страната ни при никакви условия не трябва да подкрепя Република 
Северна Македония да стане член на ЕС, а 7,6% избират опцията България да подкрепи Македония за член на Съюза без 
никакви условия. Останалите 16,3% не могат да дадат отговор. 
Данните показват високи нива на принципна подкрепа в обществото ни за приемането на Северна Македония в 
Европейския съюз, но при категорично условие за сговорчивост от страна на съседката ни преди това. Позицията по този 
въпрос е видимо втвърдена в сравнение с края на 2020 г.  Тогава 6,1% от българите смятаха, че страната ни не трябва да 
подкрепя Северна Македония за членство в ЕС при никакви условия. 51,1% бяха на мнение, че България трябва да 
подкрепи Република Северна Македония да стане член на ЕС, но само след като изпълни условията по договора между 
двете държави бързо, а 8% смятаха, че трябва да подкрепим съседка ни за член на ЕС без никакви условия. Двойно по-
голям (34,8%) беше делът на тези, които не можеха да дадат отговор. Оказва се, че сега, повече от година по-късно, 
колебаещите се всъщност са заели твърда позиция. 
Тепърва ще се види дали и какво отражение имат последните срещи Петков-Ковачевски. Изследването няма как да 
улови техните ефекти, защото завърши преди срещите в Скопие и София, добавят от социологическата агенция. 
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* Методология: Данните са от последната вълна на изследване „лице в лице“ между 6 и 14 януари 2022 г. с добавка 
от предходната вълна – през декември 2021 г., както и с ретроспекция от предходното близо десетилетие на 
изследвания. В последната вълна на изследване са участвали 805 пълнолетни българи лице в лице. Абсолютната 
максимална грешка е ±3,5% при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 55 хиляди души.  
 
√ Стефан Янев пред депутати: Няма войски на НАТО в България, няма и решение за разполагането им 
Струпване, разполагане на войски на НАТО или на която и да е държава в България няма. Решение на българското 
правителство за такъв тип движение, струпване или разполагане на войски на НАТО на българска територия няма. Това 
заяви министърът на отбраната Стефан Янев в ресорната парламентарна комисия, където отговаря на актуални въпроси. 
Янев апелира да се намали малко напрежението и да се спре с четенето на чужда преса и със спекулациите. По думите 
му, нито Русия, нито друга държава се кани да напада България и не очакваме да има инвазия на българска територия. 
"Говорим за тип мерки, които са за демонстрация на единството на НАТО и за търсене и даване преди всичко на шанс на 
дипломацията", посочи Янев. 
Припомняме, че днес от 16:30 ч. премиерът Кирил Петков свиква Съвета по сигурността. Участниците в него ще обсъдят 
напрежението около Украйна и плановете на съюзниците в НАТО да укрепят източния фланг на Алианса. Съветът по 
сигурността е на пряко подчинение на министър-председателя. Неговата основна задача е да анализира състоянието на 
системата за защита на националната сигурност.  
В сряда, 26 януари, Министерски съвет ще проведе заседание по темата, а следобед - от 15:30 часа, Народното събрание 
ще има извънредно заседание, на което ще бъдат изслушани министър-председателя, министъра на отбраната, 
министъра на външните работи и ръководителите на ДАНС, ДАР и Военното разузнаване. Кирил Петков, Стефан Янев, 
Теодора Генчовска и шефовете на службите ще запознаят депутатите с ролята на България в процеса на вземане на 
решения в НАТО, както и по темата за разполагане на съюзнически въоръжени сили на територията на Република 
България.  
 
√ 3 меморандума и 10 общи задачи след първото заседание София-Скопие 
България и Северна Македония подписаха три меморандума по ключови въпроси в рамките на визитата на 
северномакедонското правителство в София. Първият документ е за разбирателство за сътрудничество в областта на 
земеделието, вторият - за разбирателство за развитието на транспорта - жп връзката София - Скопие, а третият - за 
разбирателство за подкрепа и насърчаване на малките и средни предприятия.  
"Тези меморандуми имат основна цел - икономическото развитие на целия регион. Това ще подобри стандарта на живот. 
Добросъседството ще бъде поставено на пиедестал", подчерта българският премиер Кирил Петков и посочи, че това е 
пример за новия подход и реалните резултати. 
"Когато още на първата среща имаме три реални подписани меморандума по много ключови и важни въпроси, това е 
примера за новия подход с нова енергия и реални резултати. Министрите представиха поне 10 реални задачи, които си 
поставят. Радвам се да кажа, че следващата среща на тези работни групи е само след една седмица. Историческата група 
ще има поне 3 срещи в следващите месеци. Виждат се огромната синергия и предимства, ако има добросъседство. 
Професорите от двете страни показаха, че има конструктивен тон. Транспортната група сподели, че коридор номер 8 е 
излязъл от европейските коридори, а днес го връщаме на картата. Имаме много да наваксваме, но вярвам че ще 
наваксаме бързо. Заедно сме устремени", заяви Кирил Петков. 
"Преди 7 дни отворихме нов диалог. Работните групи са водени от министрите, което показва политическа воля. Но в тях 
има и експерти от реалния сектори. Ние с Петков говорихме за политика и в Скопие, и тук. Ако сме казали, че ще има 
авиолиния - успех би означавало тя да тръгне от първи март. Критерият за успех е да има изградени пътища. Критерии за 
успех е чрез разговор на комисиите да постигнем договор и да имаме първа конференция за членството на РСМ в ЕС. 
Първата група за икономиката особено за енергетиката, туризма вече има свой план. Това се отнася и за групата за 
култура и образование. Имаме конкретни проекти, особено в природните науки. Има план за експертите по секторите. 
Искам да благодаря и на историческата комисия", заяви от своя страна премиерът на Република Северна 
Македония Димитър Ковачевски. 
Министърът на земеделието на Република България Иван Иванов и министърът на земеделието, горите и водното 
стопанство на Република Северна Македония Люпчо Николовски подписаха Меморандум за разбирателство между 
двете министерства и за сътрудничество в областта на земеделието, аграрните науки, селските райони и горското 
стопанство. 
Документът предвижда задълбочаване на сътрудничеството между двете държави в аграрната област, чрез обмен на 
научна и техническа информация и трансфер на експертни познания. Заложено е споделяне на добри практики, 
разработване и изпълнение на съвместни научноизследователски проекти и трансгранично сътрудничество в областта на 
селските райони. Българската страна се ангажира да споделя своя опит по отношение на прилагането на Инструмента на 
ЕС за предприсъединителна помощ. 
План за развитието на проекта за жп връзка „София-Скопие“, оценка на инвестиционната стойност и проучване на 
възможностите за финансиране от Европейския съюз и международни финансови институции, са част от задачите на 
смесена група от български и македонски експерти. Това се предвижда в Меморандум за разбирателство за развитието 
на жп връзка „София-Скопие“ между Република България и Република Северна Македония, като основа за водене на 
преговори. Документът бе подписан от министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев и министъра на 
транспорта и комуникациите на Репубика Северна Македония Благой Бочварски. 
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Железопътната връзка е от важно стратегическо и икономическо значение за гражданите и икономиките на двете 
държави. Чрез изграждането й ще се интегрират напълно железопътните мрежи на страните в Трансевропейската 
транспортна мрежа. 
Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер и министърът на икономиката на Република Северна Македония 
Крешник Бектеши подписаха Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия, Република България и Агенцията за насърчаване на предприемачеството, Република 
Северна Македония. 
Меморандумът ще подпомогне развитието на двустранното икономическо сътрудничество между двете страни. Като 
признават стратегическото значение на развитието на малките и средните предприятия за повишаване на заетостта, 
икономическата и социалната стабилност, страните по меморандума се договарят да подпомагат предприятията от 
съответните държави и да установят и поддържат различни форми на сътрудничество. 
В Меморандума се предвижда ИАНМСП и Агенцията за насърчаване на предприемачеството да бъдат партньори в 
областта на развитието на малките и средните предприятия, като предоставят реални възможности за разширяване на 
бизнес контактите между предприятията от двете страни. Поемат се задължения за обмен на бизнес-информация, 
свързана с търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства 
за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия. 
Двете страни ще си сътрудничат при организиране на промоционални прояви в услуга на малките и средните 
предприятия като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес форуми, 
конференции, семинари, търговски панаири, изложения, посещения на делегации и други. 
По-късно следобед президентът Румен Радев ще се срещне с премиера на Република Северна Македония Димитър 
Ковачевски, на когото предстои среща и с председателя на Народното събрание Никола Минчев. 
 
√ България е с най-малка покупателна способност в ЕС 
България е на последно, а Румъния на предпоследно място в ЕС по покупателна способност. Това пише вестник 
"Адевърул", който публикува анализ за заплатите и покупателната способност в 45 от общо 52 европейски 
държави. Анализът е на сайта за финансова информация BVBescu.ro и включва равнището на брутна и нетна заплата в 
евро и паритетът на покупателна способност в долари, използвайки последните налични официални данни (за някои от 
страните данните са от 2018-2019 г., за други - от третото тримесечие на 2021 г.), предава БТА.  
Най-ниската нетна и брутна заплата в ЕС е в България, а предпоследното място се заема от Румъния. Данните от анализа 
сочат брутна заплата в България от 780 евро, нетна - 605 евро, паритет на покупателна способност в долари - 1672, по 
данни за второто тримесечие на 2021 г. 
В Румъния брутната заплата е 1151 евро, нетната - 708 евро, а паритетът на покупателна способност е 1931 долара по 
данни от август 2021 г. "Адевърул" отбелязва, че все пак Румъния се нарежда на 30-о място от 45 страни в класацията за 
брутна и нетна заплата. 
Румъния се нарежда пред страните от Източна и Югоизточна Европа - Черна гора (799 евро брутна заплата, 535 евро 
нетна и 1514 долара паритет на покупателна способност по данни от ноември 2021 г.), Босна и Херцеговина (759 евро 
брутна заплата, 497 евро нетна и 1457 долара паритет на покупателна способност по данни от октомври 2020 г.), Сърбия 
(760 евро брутна заплата, 551 евро нетна и 1577 долара паритет на покупателна способност по данни от май 2021 г.), 
Северна Македония (711 евро брутна заплата, 475 евро нетна и 1570 долара паритет на покупателна способност по 
данни от октомври 2021 г.), Албания (465 евро брутна заплата, 384 евро нетна и 1162 долара паритет на покупателна 
способност по данни от второто тримесечие на 2021 г.), Косово (477 евро брутна заплата, 430 евро нетна и паритет на 
покупателна способност от 1136 долара по данни от 2019 г.), както и пред Беларус, Грузия, Армения, Азербайджан, 
Молдова и Украйна. 
Румъния изпреварва също България и Руската федерация (639 евро брутна заплата, 556 евро нетна и паритет на 
покупателна способност от 1720 долара по данни от третото тримесечие на 2021 г.) и е доста близо до държави като 
Словакия (1185 евро брутна заплата, 901 евро нетна и паритет на покупателна способност от 2059 долара по данни от 
третото тримесечие на 2021 г.), Унгария (1251 евро брутна заплата, 857 евро нетна и 1998 долара паритет на покупателна 
способност по данни от март 2021 г.), Латвия и Хърватия (1297 евро брутна заплата, 965 евро нетна и паритет на 
покупателна способност от 2087 долара по данни от март 2021 г.), пише вестникът, който е публикувал данните за 
всичките 45 анализирани държави. 
Чехия, Литва, Полша, Естония и Словения са страните от зоната зад бившата Желязна завеса, които имат най-високите 
средни нетни заплати. С изключение на Естония, всички страни от Източна и Централна Европа имат по-ниски средни 
нетни заплати от средното европейско равнище. Гърция, която никога не е била част от групата държави зад Желязната 
завеса, също е под средното европейско равнище, отбелязва "Адевърул". Според анализа, основан на публични данни, 
най-високата средна заплата, както брутна, така и нетна, е в Швейцария - 6272 евро брутно и 4717 нетно. 
Най-ниските средни заплати, както брутни, така и нетни, са в Молдова (453 евро брутна и 363 нетна), Беларус (452 евро 
брутна и 394 нетна), Украйна (451 евро брутна и 363 евро нетна), Армения (423 евро брутна и 300 евро нетна), Грузия (375 
евро брутна и 300 евро нетна), Азербайджан (370 евро брутна и 307 евро нетна) и Турция (за която в анализа не е 
посочена средна брутна заплата, а само нетна от 307 евро). 
От анализа следва, че средната заплата в 45-те анализирани държави е 2180 евро брутно и 1549 евро нетно. 
В страните от ЕС средната нетна заплата възлиза на 1748 евро, в страните от Шенгенското пространство средната нетна 
заплата е 1876 евро, а ако вземем само страните от Западна Европа средната нетна заплата е 2657 евро, се посочва в 
анализа. 
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"Адевърул" цитира и данни от проучване на КейПиЕмДжи (KPMG) от 2019 г. за равнището на данъчно облагане. Според 
това проучване Румъния има най-високото данъчно облагане върху заплатите от страните от ЕС - 40,85 процента от 
стойността на брутната заплата. След Румъния се нареждат Нидерландия (36,68 процента), Унгария (33,50 на сто), Чехия 
(31,12 процента). В другия край на класацията са Белгия (10,16 процента), Малта (10 на сто), Великобритания (6,36 
процента) и Естония (4,36 на сто). В Германия данъците върху заплатите са 26,17 процента. Средното равнище на 
облагане в Европа е 20,38 на сто. Европейските страни, които имат най-високите нетни заплати, имат облагане от около 
20,38 на сто, отбелязва "Адевърул". 
Като паритет на покупателна способност, изразен в долари, държави като Дания, Швейцария и Люксембург водят в 
класацията с еквивалент на покупателна способност от над 4000 долара. На дъното на класацията са държави като 
Албания, Грузия, Косово, Армения и Молдова с еквивалент на покупателна способност под 1200 долара. 
Покупателната способност в Румъния (1931 долара) е над средното равнище за страните от региона и е сходна с тази в 
Португалия (1957 долара), Латвия (1950 долара) и Унгария (1998 долара). Покупателната способност в Румъния е над тази 
в Русия (1720 долара). Средната нетна заплата в Румъния е два пъти по-ниска от средното европейско равнище, 2,5 пъти 
по-ниска от тази в страните от ЕС и страните от Шенгенското пространство и близо четири пъти по-ниска от тази в 
страните от Западна Европа, става ясно от анализа. 
 
√ Бизнес нагласите в Германия се подобряват за пръв път от седем месеца 
През януари германските бизнес нагласи се подобриха за пръв път от седем месеца насам, тъй като облекчаването при 
доставките помогна за повишаване на промишленото производство в най-голямата европейска икономика.  
Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото на бизнес 
климата в Германия, нарасна през януари до 95,7 пункта от 94,8 пункта през декември, докато осредните прогнози на 
финансовите пазари бяха за индекс на ниво от 94,7 пункта. Това представлява първо подобрение на бизнес нагласите от 
юни 2021 г. насам.  
Анкетираните мениджъри отново оценяват по-скептично текущото положението на техните компании, но гледат на 
бъдещето много по-оптимистично. Индексът, измерващ текущите бизнес условия, спадна през януари до 96,1 пункта от 
96,9 пункта в края на 2021 г., докато индексът на Ifo института за бъдещите бизнес очаквания през следващите шест 
месеца се подобри силно до 95,2 пункта от 92,6 пункта през декември. 
Германската икономика вероятно се сви с между 0,5% и 1,0% в края на 2021 г., според първоначалната оценка на 
Федералната статистическа служба Destatis. Повечето икономисти предполагат, че пандемичната вълна, причинена от 
силно заразния вариант Омикрон, ще забави германската икономиката и през настоящото първо тримесечие на 2022 г. 
 
√ Няма победител след първия кръг от гласуването за президент на Италия 
Няма победител в първия кръг от гласуването за президент на Италия, предаде ДПА. Това не е изненада, тъй като още 
преди гласуването големите управляващи партии обявиха, че техните законодатели ще пуснат бели бюлетини, пише 
БТА.  
Никой от кандидатите не получи необходимите две трети от гласовете на електорите - общо 1008 души. Представителите 
на лявоцентристките и на дясноцентристките партии не постигнаха съгласие за общ кандидат. Тайното 
гласуване продължи почти пет часа, отбелязва Ройтерс. Продължават и разговорите между големите партии за 
консенсусен кандидат.  
Днес и в сряда ще се състоят вторият и третият кръг от гласуването. Едва след четвъртия, насрочен за четвъртък, ще може 
да спечели кандидатът, получил обикновено мнозинство.  
Президентът на Италия се избира от двете камари на парламента и представители на 20-те италиански области.  
За фаворит за поста е смятан премиерът Марио Драги. Но тъй като той не може да запази и двата поста, в Рим от 
седмици се водят преговори кой да поеме евентуално правителството, в което са представени почти всички големи 
партии. 
 
√ ЕС препоръчва промени в ограниченията за пътуване заради Covid-19 
Съветът на ЕС прие препоръка, с която се променят правилата за налагане на ограничения при пътуване, свързани с 
пандемията от Covid-19.  
Съветът препоръчва от 1 февруари ограниченията да бъдат според пътника, а не според мястото, от което той пристига. 
Предвижда се всеки, който разполага с валиден сертификат, да бъде пропускан през границите, без да му бъдат 
поставяни допълнителни условия.  
Препоръчва се валидността на сертификатите за ваксинираните да бъде 270 дни, за преболедувалите - по 180 дни, а за 
изследваните - до 72 часа от взимането на пробата. От пътниците, които нямат сертификат, ще може да бъде изисквано 
изследване, извършено непосредствено преди пътуването или до 24 часа след пристигането. Съветът на ЕС предлага 
общите правила да не се прилагат за пограничните работници, пътуващите с важна цел и децата до 12-годишна възраст.  
Предвижда се всички тези предложения да се прилагат за пътувания от страни, които не попадат в т.нар. тъмночервена 
зона, където разпространението на болестта е силно. За четвърти път Съветът на ЕС издава общи препоръки за свободата 
на пътуване от началото на пандемията.  
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√ ЕЦБ: Затягане на политиката може да има едва след прекратяване на покупките на активи 
Европейската централна банка би затегнала паричната и лихвената си политика, ако инфлацията се запази над целевото 
ниво, но в момента подобен сценарии изглежда малко вероятен. Това заяви пред  литовски вестник главният икономист 
на ЕЦБ Филип Лейн, цитиран от Ройтерс. 
През декември 2021 г. инфлацията в еврозоната нарасна до рекордните 5%, но от ЕЦБ смятат, че тя ще падне под 
целевото ниво от 2% през четвъртото тримесечие на тази година. Не всички централни банкери обаче споделят това 
виждане, като според някои прогнозата е твърде оптимистична. 
„Ако през идните дни видим данни, които  предполагат, че инфлацията ще се задържи твърде високо над целта от 2%, то, 
разбира се, че ще предприемем действия“, каза Лейн. 
„В такъв случая ще коригираме всичките си политики – независимо дали става дума за покупките на активи,  целевата 
програма за кредитиране, или лихвените проценти, за да постигнем тази цел“, добави той. 
Бившият гуверньор на Ирландската централна банка заяви, че дори при подобен сценарий действията на ЕЦБ ще следват 
насоките на банката. Това означава, че първо ще бъдат прекратени покупките на активи, а едва след това ще се мисли за 
повишаване на лихвените проценти. 
ЕЦБ планира да намали стъпка по стъпка обема на покупките на активи през тази година, но очаква да ги продължи за 
неопределено време и по същество изключи покачване на лихвите до края на 2022 г. 
„Мисля, че е малко вероятно да има сценарии, при които инфлацията е устойчиво и значително над 2%, което би 
изисквало сериозно затягане“, обясни той, като добави, че растежът на заплатите не буди притеснения. 
Ако инфлацията се стабилизира около целта от 2%, ЕЦБ „с течение на времето“ ще нормализира политиката, добави 
Лейн, без обаче да поясни какво точно има предвид под  „нормализиране“ след десетилетие на стимулиращи мерки 
Той също така каза, че ЕЦБ е все по-спокойна относно икономическото въздействие на варианта Омикрон на 
короанвируса. 
Следващото заседание на ЕЦБ е на 3 февруари. 
 
√ Европейските борсови индекси се стабилизират след вчерашната разпродажба 
Европейските акции се стабилизираха във вторник, следвайки най-лошата си разпродажба от юни 2020 г. в предходната 
сесия. Те последваха късното възстановяване на Уолстрийт и добрите финансови отчети на  Ericsson и Logitech, предаде 
Ройтерс. 
Опасенията от агресивните действия за затягане на паричната политика от страна на Федералния резерв на САЩ и 
потенциала за военен конфликт в Украйна предизвикаха бурна сесия на Уолстрийт в понеделник, като основните индекси 
започнаха търговията с рязък спад, но я завършиха на зелено. 
В ранната търговия днес общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,92 пункта, или 0,64%, до 459,28 пункта. 
Немският показател DAX се повиши с 80,66 пункта, или 0,54%, до  15 091,79 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 напредна с 50,82 пункта, или 0,7%, до 7 347,97 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 64,8 
пункта, или 0,95%, до 6 852,59 пункта. 
„Намираме се в свят, в който повечето играчи на пазара никога не са били свидетели на среда с нарастващи лихвени 
проценти. Досега те разчитаха на ликвидността, инжектирана от Фед. Новата обстановка е шок за участниците“, 
коментира Кийт Темпъртън от Forte Securities. 
Инвеститорите очакват Фед да сигнализира в сряда, че планира да повиши лихвите през март, след като ги понижи почти 
до нула скоро след началото на пандемията преди близо две години. 
Технологичният индекс SX8P се повиши с 0,24%, след като предходната сесия достигна седеммесечно дъно. 
Акциите на производителя на компютърна периферия Logitech поскъпнаха с 11,21%, след като швейцарската компания 
повиши прогнозата си за печалба през текущата фискална година. Фирмата отчете приходи за третото си фискално 
тримесечие от 1,63 млрд. долара, което е спад с 2% на година база но е над прогнозата от 1,27 млрд. долара. 
Цената на книжата на Ericsson се повиши 7,71%, след като шведският производител на телекомуникационно оборудване 
отчете по-добра от очакваното печалба за четвъртото тримесечие, подпомогната от продажбите на телекомуникационно 
оборудване в страните, които въвеждат 5G мрежи. 
Акциите на Credit Suisse поевтиняха с 1,33% до 20-месечно дъно, след като затъналият в скандали швейцарски кредитор 
предупреди, че вероятно ще отчете нетна загуба през четвъртото тримесечие заради съдебни разходи и забавяне в 
бизнеса с управление на богатството. 
Анализаторите очакват печалбата на компаниите от STOXX 600 да нарасне с 48,6% на годишна база през четвъртото 
тримесечие, сочат данни на Refinitiv IBES. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха повишения в понеделник, след като инвеститорите втурнаха към 
технологичния сектор, който бе разтърсен от нови разпродажби по-рано през деня, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 99,13 пункта, или 0,29%, до 34 364,5 пункта, завършвайки деня на зелена 
територия за първи път от седем сесии насам. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна с 12,19 
пункта, или 0,28%, до 4 410,13 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 86,21 пункта, 
или 0,63%, до 13 855,13 пункта. 
Nasdaq се оцвети в зелено, след като по-рано в сесията се бе понижил с 4,9%, докато при Dow понижението бе от цели 1 
115 пункта. Индексът S&P 500 пък за кратко влезе в корекция, достигайки спад от над 10% в сравнение с рекордната си 
стойност от 3 януари. 
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Възстановяването в понеделник бе сред най-добрите за пазара от много дълго време. Това е първата сесия от 
финансовата криза от 2008 г. насам, в която Nasdaq завършва търговията с повишение, след като по-рано е бил надолу с 
над 4%. 
В понеделник инвеститорите започнаха сесията с разпродажба на технологичните акции, каквато се наблюдава през 
целия месец, заради опасенията, че Федералния резерв може скоро да затегне агресивно паричната си политика. В края 
на деня обаче акциите на Meta, Amazon и Microsoft поскъпнаха съответно с 1,83%, 1,33% и 0,11%. 
Въпреки това възстановяване, S&P 500 продължава да е на червено със 7,5% за този месец, записвайки най-лошото си 
месечно представяне от март 2020 г. Това се дължи основно на ротацията от технологичните акции, които не изглеждат 
особено привлекателно на фона на големите оценки и повишаването на доходността на държавните ценни книжа. 
Фокусът на инвеститорите е върху започващата днес среща на Федералния резерв, по време на която се очаква 
централната банка да даде сигнали кога и с колко ще вдигне лихвите. 
„Най-големият страх на пазара е, че Фед ще продължи да поддържа балансирания тон. На пазара ще има много 
турбуленция през тези няколко месеца“, коментира ан Милети от Allspring Global Investments 
Федералната комисия по отворения пазар (FOMC), която определя лихвените проценти, се среща с очакванията, че няма 
да предприеме действия на срещата през януари, но ще увеличи лихвите през март, давайки старта на серия от 
повишения през годината. Освен това се очаква през същия месец Фед да приключи своята месечна програма за 
закупуване на активи. 
Сериозен спад в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион регистрираха не малки понижения във вторник, следвайки 
волатилната сесия на Уолстрийт. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа спад от 457,03 пункта, или 1,66%, до 27 131,34 пункта, 
следвайки поевтиняване на акциите на автомобилопроизводителите и на технологичните компании. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 91,04 пункта, или 2,58%, до 3 433,06 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite изтри 79,18 пункта от стойността си, или 3,31%, достигайки ниво от 2 313,06 
пункта. Хонконгският показател Hang Seng се понижи с 412,85 пункта, или 1,67%, до 24 243,61 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi отчете спад от 71,61 пункта, или 2,56%, до 2 720,39 пункта, следвайки поевтиняване на 
акциите на Hyundai Motors с 1,27% на фона на спад с близо 50% на нетната печалба на компанията за последното 
тримесечие. 
Икономиката на Южна Корея нарасна с 1,1% през четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение с предходните три 
месеца, съобщи Южнокорейската централна банка. За цялата 2021 г. брутният вътрешен продукт на страната се е 
увеличил с 4%. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи със 177,9 пункта, или 2,49%, до 6 961,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 4,07 пункта, или 0,67%, до 614,01 пункта. BGBX40 се повиши с 0,63 пункта, или 0,46%, до 139,04 пункта. 
BGTR30 напредна с 3,41 пункта, или 0,51%, до 670,44 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 166,23 пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1305 долара 
Курсът на еврото се задържа стабилно над прага от 1,13 долара в очакването на новини за паричната политика на САЩ, 
съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1305 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1268 долара. 
 
√ Леко повишение в цените на петрола 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия на фона на опасенията за проблеми с доставките заради 
геополитическото напрежение между Украйна и Русия, както и в Близкия изток, предаде Ройтерс. 
Към 9:20 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,23 долара, или 0,26%, до 88,43 долара за барел, след като 
предходната сесия напредна с 2,2%. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,03%, или 0,04%, до 
85,63 долара за барел, следвайки ръст от 2,8% във вторник. 
Цените на петрола достигнаха седемгодишен връх миналата седмица на фона на геополитическото напрежение в двете 
горещи точки. Президентът на САЩ Джо Байдън заяви във вторник, че обмисля персонални санкции срещу руския си 
колега Владимир Путин, ако Русия реши да нахлуе в Украйна. 
В понеделник пък йеменските бунтовници хути изстреляха ракети срещу военна база в Обединените арабски емирства, в 
която се намират американски войски. Атаката беше осуетена от прехващачи Patriot. 
Днес трябва да стане ясно и решението на Федералния резерв на САЩ за паричната политика, като играчите на пазара 
чакат с нетърпение информация относно темпа и датата на повишаване на лихвените проценти на централната банка. 
 
√ Тедрос Гебрейесус без конкуренция за втори мандат в СЗО 
Тедрос Аданом Гебрейесус - една от най-разпознаваемите фигури в глобалната битка срещу Ковид, няма конкуренция за 
председателския пост в организацията, предаде АФП. 
Очаква се първият лидер с произход от Африка да получи одобрение на кандидатурата си и да продължи да оглавява 
СЗО. Всички 194 държави-членки на СЗО ще имат думата през май, когато ще се реши окончателно дали бившият 
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етиопски министър на здравеопазването и външните работи ще продължи да оглавява организацията, чието ръководство 
пое през 2017 г. Като единствен кандидат, няма съмнение, че Тедрос ще бъде преизбран, предава БГНЕС. 
Откакто Covid-19 избухна на световната сцена преди повече от две години, 56-годишният специалист по малария получи 
много похвали за начина, по който преведе СЗО през кризата. По-специално африканските страни са доволни от 
вниманието, отделено на континента, и от неговата кампания по-бедните нации да получат по-добър достъп до ваксини 
срещу Covid-19. 
Междувременно основните критики срещу председателя идват от собствената му родина. Правителството на Етиопия 
непрекъснато изразява раздразнение от коментарите му относно хуманитарната ситуация в родния му регион Тиграй, 
който вече 14-месеца е в хватката конфликт. 
След като Тедрос по-рано този месец описа условията там като „адски“ и обвини правителството, че не позволява на 
лекарствата и друга животоспасяваща помощ да достигнат до отчаяните местни жители, Адис Абеба поиска той да бъде 
разследван за „неправилно поведение и нарушаване на неговата професионална и правна отговорност“. 
Въпреки съпротивата на Етиопия, 28 държави от Европа, Африка, Кения и Руанда подкрепиха кандидатурата на Тедрос. 
Съединените щати също в голяма степен подкрепят шефа на СЗО. 
Вторият мандат на Гебрейесус вероятно ще мине под знака на укрепването на организацията, чиито слабости лъснаха по 
време на пандемията. Много държави настояват за значителни реформи, но степента и формата на промените все още 
не са определени. Някои нации се опасяват, че по-силна СЗО може да посегне на техния суверенитет.  
 
√ МВФ: Световната икономика навлиза в 2022 година с по-слаби позиции от очакваното 
Световната икономика навлиза в 2022 г. с по-слаби позиции от очакваното, тъй като с разпространението на варианта 
Омикрон страните отново наложиха ограничения за придвижването. Това се казва в най-новия доклад на 
Международния валутен фонд (МВФ) "Световна икономическа перспектива: Нарастващ брой случаи, нарушено 
възстановяване и по-висока инфлация", съобщи представителството на фонда в София. 
Повишаването на цените на енергията и нарушените доставки доведоха до по-висока и всеобхватна инфлация от 
очакваното, особено в САЩ и много развиващи се и нововъзникващи пазарни икономики, отбелязват експертите на МВФ 
в доклада. 
Продължаващото свиване в сектора на недвижимите имоти в Китай и по-бавното от очакваното възстановяване на 
частното потребление също ограничават перспективите за растежа. 
Очаква се растежът на световната икономика да забави темп до 4,4 процента през 2022 г. спрямо 5,9 през 2021 г. Това е с 
половин процентен пункт по-малко в сравнение с октомврийските прогнози на МВФ за световната икономика и до 
голяма степен отразява преразгледаните към понижение очаквания за двете най-големи икономики. 
По-ранното от очакваното изтегляне на паричната подкрепа и продължаващите нарушения на доставките са довели до 
низходяща корекция на прогнозата за растежа на САЩ с 1,2 процентни пункта. В Китай, предизвиканите от пандемията 
локдауни, свързани с политиката на нулева толерантност към COVID-19 и продължаващият финансов натиск сред 
строителните предприемачи са в основата на понижаване на очакванията с 0,8 процентни пункта, посочва МВФ в 
доклада си. 
Очаква се световният растеж да се забави до 3,8 процента през 2023 г., прогнозират експертите на фонда. Въпреки че 
това е с 0,2 процентни пункта повече в сравнение с предишната прогноза, увеличението в голяма степен се дължи на 
механично покачване след отслабването на забавянето на растежа през втората половина на 2022 г. 
Фондът предупреждава, че прогнозата зависи от намаляването на възможните неблагоприятни развития на здравната 
обстановка в повечето страни предвид повишаването на нивата на ваксинация по света и по-ефикасните терапии. 
Очаква се инфлацията да се задържи по-дълго от предвиденото в октомврийските прогнози, като нарушенията на 
веригите за доставки и високите цени на енергията ще продължат и през 2022 г. Постепенно инфлацията ще започне да 
намалява с отслабването на дисбалансите между предлагане и търсене през 2022 г. и с мерките на паричната политика в 
големите икономики. 
Рисковете ориентират общата прогноза в низходяща посока, тъй като появата на нови варианти на COVID-19 могат да 
продължат пандемията и да предизвикат нови нарушения в икономиката. Освен това нарушенията на веригите за 
доставки, нестабилността на цените на енергията и локализиран натиск върху заплатите означават голяма неяснота за 
инфлацията и политическите мерки. 
С повишаването на лихвите в развитите икономики могат да възникнат рискове за финансовата стабилност и за 
капиталовите и валутни потоци към развиващите се и нововъзникващи пазарни икономики, особено с чувствителното 
повишаване на равнищата на дълговете през последните две години, предупреждава МВФ. 
Могат да възникнат и други глобални рискове поради все така високото геополитическо напрежение и продължаващата 
извънредна климатична обстановка, която показва, че възможността от големи природни бедствия остава висока. 
Тъй като пандемията продължава да върлува, по-важна от всякога е ефективната глобална здравна стратегия. Достъпът 
до ваксини навсякъде по света, до тестове и лечение е от основно значение за намаляване на риска от бъдещи опасни 
варианти на COVID-19. Това изисква по-добри доставки на произведеното и по-справедливото му разпределение. 
В много страни ще бъде необходимо да продължи затягането на паричната политика, за да се овладее инфлационният 
натиск, докато фискалната политика ще трябва да дава приоритет на здравните и социалните разходи, като подкрепата 
да се насочва към най-тежко засегнатите. В този контекст, според МВФ, международното сътрудничество ще бъде от 
основно значение за запазване на достъпа до ликвидности и ускорено преструктуриране на дългове, където е 
необходимо. Абсолютна необходимост остават инвестициите в климатични политики, за да се предотврати опасността от 
катастрофални климатични промени, заключава фондът. 
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√ Разделена Европа не гледа по-далеч от носа си 
Разсейването в западната ѝ част улеснява Путин да направи ход на Изток 
Наскоро закусвах с бивш служител на правителството, който все още живее с британската политика. Той ме попита дали 
смятам, че Русия ще нахлуе в Украйна. Отговорих, че е напълно възможно. Приятелят ми изглеждаше поразен. „О, не“, 
възкликна той, „войната е единственото нещо, което може да спаси Борис“, пише Гидиън Рахмън за Financial Times. 
Този отговор улови сегашното настроение на дълбока изолация във Великобритания. Но Обединеното кралство не е 
уникално. Всъщност повечето от големите държави в Западна Европа в момента са в разгара на дестабилизиращи 
политически преходи – което ги прави дори по-малко подготвени от обикновено за конфронтация с Русия.  
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В Обединеното кралство властта на премиера Борис Джонсън става все по-слаба. Основният дебат в парламента 
изглежда е дали на премиера му остават месеци или седмици на поста. Във Франция Еманюел Макрон има по-малко от 
три месеца до президентските избори. В Германия Олаф Шолц е канцлер само от няколко седмици и се опитва да сплоти 
коалиционното правителство. В Италия избирателна колегия започва да гласува за нов президент на републиката. Ако 
Марио Драги, настоящият премиер, получи длъжността, италианското правителство ще трябва да бъде конституирано 
наново и може да падне. 
На демокрациите обикновено им е трудно да се съсредоточат върху „кавга в далечна страна между хора, за които не 
знаем нищо“ - както каза навремето Невил Чембърлейн (британски премиер в периода май 1937 - май 1940 г.) относно 
Чехословакия (има се предвид окупацията на судетската й област от Хитлер - бел. прев). Но сега сме във време на 
особена разсеяност в Западна Европа, което може да е добър момент за президента Владимир Путин да направи своя 
ход в Източна Европа. 
Във Великобритания Джонсън сега трябва да се концентрира върху опитите си да предотврати собствената си 
политическа смърт. До голяма степен незабелязано от обществеността, правителството на Обединеното кралство зае 
ястребова позиция по отношение на Украйна. Британците внасят по въздух отбранително оръжие в страната и публично 
обвиниха Русия, че планира преврат в Киев. 
Тази позиция на Обединеното кралство е наследство от десетилетие и повече от лоши отношения с Русия. Британците 
може също така да се наслаждават на възможността да демонстрират, че след Brexit страната е в състояние да заема 
значително по-смели позиции по въпросите на сигурността, отколкото ЕС. Но цената на Brexit е, че способността на 
Обединеното кралство да формира реакцията на Европа като цяло бе сериозно отслабена. Не само че Великобритания 
не е на масата, когато ЕС обсъжда Русия, но и правителството на Джонсън е масово възприемано като нестабилно и 
ненадеждно в другите големи европейски столици. 
Френските и германските инстинкти по отношение на Русия обаче също изпитват голямо недоверие в останалата част на 
Европа. Макрон никога не е прикривал амбицията си да бъде доминираща политическа фигура в ЕС – амбиция, която 
може да изглежда по-правдоподобна, след като Ангела Меркел се оттегли след 16 години като германски канцлер. 
Но повечето от по-малките страни в Европа гледат към Америка за гаранции за своята сигурност. Всъщност някои се 
опасяват, че френският президент може да подкопае сигурността им, опитвайки се да сключи сделка с Русия през главите 
им. Тези тревоги се засилиха наскоро, когато Макрон изнесе реч, в която предложи ЕС да започне своя собствена 
дипломатическа инициатива с Русия. 
Френските официални представители реагираха гневно на предположението, че техният президент отслабва западното 
единство и НАТО. Но те едва ли могат да бъдат изненадани от тази реакция, като се има предвид, че Макрон преди 
време каза, че НАТО е в „мозъчна смърт“. 
Във всеки случай всички негови изявления трябва да се разглеждат в контекста на президентските избори. За момента 
политиката на относителна твърдост спрямо Москва изглежда политически проницателна за Макрон – особено след като 
отчита историческите симпатиите на френската крайна десница към Путин. Но ако руска атака срещу Украйна предизвика 
енергийна криза и икономически спад в целия ЕС, моментът ще бъде много неудобен за Макрон - точно преди вота през 
април. 
Най-голямата въпросителна виси над Германия. Кризата в Украйна изостря една от най-ярките разделителни линии в 
новото коалиционно правителство. Зелените, които държат външното министерство, са относително ястребово 
настроени към Русия. Но партията на Шолц, социалдемократите (SPD), има много хора в редиците си, които 
симпатизират на Русия. Герхард Шрьодер, последният канцлер на SPD преди Шолц, председателства акционерния 
комитет на „Северен поток 2”, спорният газопровод от Русия до Германия, който заобикаля Украйна. Този газопровод се 
превърна в символ на нездравословната зависимост на Германия от Русия, като представлява презрение към интересите 
на страните, които се намират между Русия и Германия. 
Вицеадмирал Шьонбах, главнокомандващ германския флот, беше принуден да подаде оставка, след като отбеляза, че 
това, което Путин иска, е уважението, което той "вероятно заслужава". Но много европейци подозират, че той просто 
каза публично това, което мнозина влиятелни германци мислят. Продължаващият отказ на Берлин да доставя оръжие на 
Украйна е повод за остро негодувание в Киев. 
Желанието на Германия да омаловажи или дори да игнорира опасностите, които създава путинова Русия, е дълбоко 
вкоренено в историята. Но то едва ли ще бъде устойчиво. Берлин е по-близо до Лвов, най-големият град в Западна 
Украйна, отколкото до Париж. Харесва ви или не, Германия сега е неудобно близо до фронтовата линия на най-опасния 
конфликт в Европа. 
 
√ Устойчивото инвестиране – от личен избор до световен стандарт 
Освен финансова възвръщаемост устойчивите инвестиции осигуряват и социална възвръщаемост 
Инвеститорите, загрижени за изменението на климата и социалната справедливост, имат с какво да се гордеят през 
изминалата година. Те успешно подтикнаха компаниите и регулаторите да направят повече за борбата с климатичните 
промени и социалните предизвикателства. 
Един от начините да постигнат това беше чрез огромните обеми от инвестиции във фондове, фокусирани върху 
въпросите на околната среда, социалното и корпоративното управление (ESG). Рекордните 649 млрд. долара бяха 
насочени към ESG фондове по целия свят до края на ноември 2021 г. в сравнение с 542 млрд. и 285 млрд. долара през 
2020 и 2019 г., показват данни на Refinitiv Lipper. 

https://www.investor.bg/temi/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8A%D0%BD/334/
https://www.investor.bg/temi/Brexit/334/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/vissh-germanski-voenen-podade-ostavka-sled-komentar-v-zashtita-na-putin-344283/
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ESG фондовете вече формират 10% от активите на глобалните фондове. Акциите на компании, оценени високо за 
усилията си за устойчивост, също отбелязват печалби. Индексът MSCI World ESG Leaders, съставен от дружества с високи 
ESG оценки от 23 развити икономики, се повиши с над 25% през 2021 г. 
Освен финансовата възвръщаемост устойчивите инвестиции осигуряват и социална възвръщаемост. Хората, които 
инвестират в устойчиви продукти, насърчават компаниите да вземат предвид околната среда, обществените проблеми и 
корпоративното управление. Чрез инвестицията в устойчиви компании се насърчават и останалите бизнеси да поемат в 
тази посока. Инвестирането в предприятия със силен ангажимент за устойчивост изпраща сигнал и подтиква други 
компании също да мислят за отговорното си поведение. 
Умното управление на водните ресурси е пример за това. „Водата е изключително важна за живота, но се превръща в 
дефицитна стока“ казва Кристин Уалревънс, професор по хидрология в Университета в Гент. „Водната оскъдност не е 
проблем само за страните от Третия свят“. Според проф. Уалревънс водният дефицит вече е структурен проблем в 
европейското селско стопанство. 
Бизнесите също усещат влиянието на недостига на вода. Проучване на S&P Global Trucost показва, че след 30 години 
недостигът на водни ресурси ще бъде най-големият климатичен риск в много части на Европа. Това може да предизвика 
суши, които да навредят на производителите на храни и на бира, разчитащи на селскостопанската продукция. Заедно с 
това, ако не се овладее покачването на глобалните температури, се очакват по-чести и по-тежки наводнения в Стария 
континент. Такива проблеми могат да променят рисковия профил на бизнесите и да се отразят на дейността на банки, 
застрахователи и фондове. 
Проектите, свързани с бъдещето на водата, предоставят много добри възможности за инвеститорите. Основно поле за 
развитие е начинът, по който водата се обработва благодарение на инвестиции в нови филтър технологии и 
биологическо обработване с бактерия, която яде отпадъци. Придвижването на вода също се нуждае от инвестиции в 
инфраструктура. Иновациите при комуналните услуги са много важни и също имат нужда от капитал. 
„Винаги ще се нуждаем от вода, което я прави възможност за растеж за инвеститорите“, смята Алекс Мартенс, секторен 
анализатор в KBC Asset Management. „Тъй като водата е изключително важна във всичко, което правим, тя се превръща в 
задължителен елемент в повечето политики, които съставят Зелената сделка“, казва Мартенс. 
Помислете за политиките, които се стремят да намалят замърсяването на водата, въздуха и почвата например. По-
конкретно – пластмасовите отпадъци в нашите водоизточници трябва да се намалят на половина до 2030 г. Ефективното 
водно управление е важна задача за осигуряването на повече вода. По-доброто управление ще помогне за редуцирането 
на водното замърсяване, намаляването на консумацията и повишаването на рециклирането на вода. „Европа има 
амбицията да се превърне в общество с умно мислене за вода“, смята Алекс Мартенс. 
Зелената сделка е отговорът на ЕС на климатичните промени и свързаните с тях предизвикателства. Тя съдържа 
инициативи, които се стремят да превърнат Стария континент в първия в света, който не оказва негативно влияние на 
климата до 2050 г. Правителства, бизнеси и потребители ще трябва да се променят изцяло. Това е реорганизация, която 
ще помогне климатичната криза да се превърне във възможност за растеж. 
„Зелената сделка не е заплаха“ казва Надя де Бри, директор Инвестиционни проучвания в KBC Asset Management. 
„Влиянието на европейските амбиции е толкова всеобхватно, че променя и инвеститорите, които искат такива 
възможности за инвестиции“, допълва тя. 
Зелената сделка ускорява осведомеността по отношение на климата, което означава, че слага отпечатъка си и върху 
инвеститорското портфолио. Целият фондов хоризонт става все по-зелен. Някои ESG критерии, които тестват 
инвестициите в екологични, обществени и управленски аспекти, сега се превръщат в преобладаващи в стандартните 
фондове. Бизнесите, чиито дейности са в сериозно противоречие с принципите на устойчивост, автоматично се 
изключват от инвестициите на КВС. Десетте принципа на Глобалния договор на ООН служат като ръководство при 
идентифицирането на противоречия в областта на устойчивостта. 
„Този решителен избор на инвеститорите окуражава компаниите да се справят по-добре във връзка с ESG фактора. Ако те 
не го правят, рискът накрая да бъдат неспособни да съберат достатъчно финанси се увеличава“, казва Надя де Бри. 
Клиентите, които искат да се включат и да дадат приноса си за устойчивите инвестиции, могат да изберат някой от 
фондовете SRI (Socially Responsible Investments) на KBC. Скоро тези фондове ще бъдат достъпни и на българския пазар от 
Обединена българска банка (ОББ). Инвестициите в тях съчетават социалната възвръщаемост с финансова. Според 
експертите на KBC няма значителна разлика в доходността в дългосрочен план между фондове за устойчиви инвестиции 
и сравними конвенционални фондове. Компанията избира активите, в които инвестират фондовете въз основа както на 
отрицателен, така и на положителен скрининг. Подходът на SRI фондовете е основан на няколко ключови принципа: 
-     Стриктен избор - фондовете инвестират само в компании и страни, които отговарят на заложените ESG критерии; 
-     Независима оценка - KBC има съвет от консултанти по SRI, съставен от независими експерти, които определят 
критериите и методологията за оценка; 
-     Прозрачност - резултатите от всички процеси по избор са достъпни за потребителите, включително за компаниите, 
които не бъдат одобрени за инвестиция; 
-     Иновативност - над 30-годишен опит в иновациите в областта на отговорното инвестиране, първите SRI фондове на 
KBC излизат на пазара още през 1992 г. 
Екипът на КВС вярва, че тенденцията за нарастване на интереса към отговорното инвестиране ще продължи. Вече 
половината от клиентите в Белгия избират устойчиви фондове. Тази тенденция подтиква компаниите по света да 
поставят ESG стратегиите като приоритет в техните планове за следващите години. Онова, което днес се прави по 
желание от инвеститорите, фондовете и бизнеса, ще бъде стандарт за утрешния ден. Новото поколение инвеститори се 
бори за здравословна храна, чист въздух, по-добър климат и отговорни инвестиции. 
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Ако погледнем общественото мнение и инициативите за устойчивост на Европейския съюз, става ясно, че околната среда 
е основна грижа. Целта е да използваме наличните ресурси по устойчив начин, без да надхвърляме границите на нашата 
екосистема. Ако искаме да променим света, трябва да започнем от себе си. Това включва инвестиране в компании, които 
произвеждат и търгуват устойчиво и зачитат не само своите клиенти, но и околната среда, биоразнообразието, правата 
на човека и социално-икономическия баланс. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници  
в. 24 часа - Пишат план за спасяване на икономиката при ескалация на конфликта 
в. 24 часа - Скопие обвърза признаването на българите с падане на ветото 
в. 24 часа - Десетина играят за КЕВР, но май двама с "В" в името са сигурни 
в. Монитор  - Топ 3 в целите между София и Скопие: Влакова линия, земеделие и малките фирми 
в. Монитор - Митниците събрали над 4,5 млрд. лева ДДС от вносни стоки 
в. Телеграф - 1 милиард вземат фермерите до юни 
в. Труд - Бюджетът за 2022 г. ни спъва за еврозоната 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Илияна Раева президент на Българската федерация по художествена гимнастика: 
в. Монитор - Психиатърът д-р Веселин Герев: Хората няма да издържат на социалния напън от ценовата криза 
в. Телеграф - Проф. Петър Иванов от Демографския институт на БАНИ: Топим се с 300 души на ден 
в. Труд - Финансистът Любомир Дацов пред "Труд": Бюджетът за 2022 г. не е реалистичен и помпа инфлацията 
Водещи анализи 
в. 24 часа  - Според проучване на "Тренд": повишаването на цените - основно предизвикателство пред новата власт 
в. Монитор - Радев под комфорта на втория си мандат? 
в. Телеграф  - Войната все още може да бъде избегната 
в. Труд - Не става само с добри намерения 
в. Труд - Докъде стига арогантността на политизираните съдии? 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След Съвета по сигурност – къде е мястото на България в конфликта НАТО - Русия? Гост министърът на отбраната 
Стефан Янев. 

- Идва ли края на пандемията и какво следва след Омикрон? Разговор с акад. Богдан Петрунов 
- Тест за депутатите без зелен сертификат? На живо за новите правила за достъп до парламента. 
- На студено в автобуса. Падат ли по-бързо батериите на електробусите при пуснато парно? Проверка на живо. 
- Директно от Рилския манастир – защо във светата обител е въведен режим на тока? 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Малолетен зад волана. 13-годишно момче шофира мощен автомобил по улиците в Ловешко. 
- След заседанието на Съвета по сигурност - каква трябва да е позицията на България при ескалация на 

напрежението между Русия и НАТО? 
- На живо: ще бъдат ли спирани депутати без зелен сертификат на входа на Народното събрание? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 26 януари 
София. 

- От 12:00 ч. в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание. 
- Oт 15:30 ч. Ще се проведе извънредно заседание на парламента. 

*** 
Стара Загора 

- От 8.30 до 11.30 часа във фоайето на зала "П.Р.Славейков" ще се проведе кръводарителска акция под надслов 
"Сподели силата си, дари кръв!" 

*** 
Бургас 

- От 18.00 часа в Дома на писателя, ул. „Вола” № 1, бургаски писатели и Център "Алеф" ще отдадат почит към 
жертвите на Холокоста на 26 януари. 

 

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

