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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ ПОЗИЦИЯ НА АИКБ ПО ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2022 
ДО 
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС 
  
  
Относно: Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.; проект на Закон за бюджета 
на държавното обществено осигуряване за 2022 г.; проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 
г. 
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
  
Асоциацията на индустриалния капитал в България разгледа задълбочено горепосочените законопроекти и отчитайки 
настоящата икономическа, политическа и здравна действителност в България и краткото време и условията, в които са 
изработени предложените проекти за бюджети, изразява следното становище: 
По проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 
АИКБ многократно е препоръчвала увеличаване на дела на разходите за превенция и профилактика за сметка на дела на 
разходите за болнична медицинска помощ и разходите за медикаменти. Винаги сме пледирали за въвеждането на 
модел, при който стремежът и акцентът е хората да не се разболяват и да се улавят в ранен стадий отклоненията в 
здравния статус, а не да се печели от лекуване на скъпоструващи тежки заболявания, когато за успешно лечение е 
станало вече непоправимо късно. Настоявали сме и за въвеждането на интелигентни IT-решения за осъществяване на 
постоянен контрол на всички нива, разходващи средства в здравната система. 
С удовлетворение констатираме, че проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 
предлага: 

▪ Допълнителни 581.1 млн. лв. в бюджета на НЗОК, от които 280 млн. лв. за доболнична помощ и профилактика; 
▪ Финансиране за ускорено изграждане на Националната здравно-информационна система. 

Длъжни сме да отбележим, че това е само малка стъпка към промяна на модела на финансиране на здравните услуги в 
България. Здравноосигурителната система има спешна нужда от план за развитие, който да обезпечава реализирането на 
конкретни реформи. Така например увеличаването на дела на средствата за скрининг следва да се извършва на базата 
на нови, европейски стандарти за профилактични прегледи на населението. 
С направените бележки и констатации АИКБ подкрепя проекта на Закон за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2022 г. 
По проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. 
АИКБ смята, че през последните години политическите партии, водени от политически популизъм и търсейки бърза и 
пряка политическа и електорална изгода, приеха решения и извършиха действия и бездействия, които разрушават 
пенсионно-осигурителния модел в България. Предложеният законопроект затвърждава това наше становище – защото 
предлага продължаване на политики и мерки, които не подкрепяме, като: 

▪ Необоснованото в период на икономическа криза административно и необосновано от икономическите 
реалности увеличение на минималната работна заплата, вместо изработването на прозрачен механизъм за 
договаряне на размера на МРЗ по икономически дейности; 

▪ Административно увеличаване на максималния осигурителен доход на 3400 лв., въпреки изложените обективни 
аргументи от национално представителни работодателски и браншови организации против подобно действие и 
наличието на национално тристранно споразумение за ръст на максималния осигурителен доход по 
„Швейцарското правило“; 
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▪ Запазване на рудимента – минимални осигурителни доходи, които социалните партньори престанаха да 
договарят, тъй като нямат практическа стойност и представляват тежест, както и административното им 
увеличение, като следствие на увеличената минимална работна заплата; 

▪ Административно увеличаване с 69 % на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и 
тютюнопроизводителите от 420 лв. на 710 лв.; 

▪ Запазването на допълнителното възнаграждение за прослужено време (класове) – дискриминационно плащане, 
без аналог в Европа, за частния сектор, определяно административно; 

▪ Запазването на режима за изплащане на паричните обезщетения за временна нетрудоспособност – първите 3 
дни за сметка на предприятията; 

▪ Запазването на продължителността на отпуск за бременност и раждане (410 дни) – най-дългият подобен отпуск в 
Европа и последващ отпуск върху този отпуск за сметка на предприятията; 

▪ Увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст на 710 лв., което 
представлява ръст с 87 % спрямо същото преди 1 година. Имайки предвид, че обезщетението е необлагаемо, то 
съответства на 910 лв. брутна работна заплата, което демотивира майките да се върнат на работа; 

▪ Липсата на реформи в медицинската и трудовата експертиза, ограничаващи злоупотребите при отпускането на 
инвалидни пенсии и интеграцията на хората с увреждания; 

▪ Увеличаване с 25% на минималния дневен размер на обезщетението за безработица, което разкъсва връзката с 
осигурителния принос и допълнително демотивира безработните лица да се върнат на пазара на труда. 

Гореописаните политики, провеждани посредством проекта за бюджет, дават основание на АИКБ да откаже подкрепа 
на проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. 
По проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 
АИКБ счита, че прогнозата на Министерство на финансите (МФ) за ръст на БВП през 2022 г. (4.8 %) е оптимистична, тъй 
като все още има прекалено много рискове пред световната, европейската и българската икономика. Прогнозата за ръст 
е нереалистична и поради закъснението с внасянето, респективно – одобряването на Националния план за 
възстановяване и устойчивост и закъснението в сключването на Споразумението за партньорство – което забавя 
инвестирането на така необходимите средства от фондовете на ЕС в българската икономика. АИКБ счита за по-вероятно 
да се реализира алтернативният сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на БВП за 2022 г. е в 
размер на 4 %. (ЕК прогнозира 4.1 % ръст на БВП на България за 2022 г.) 
 АИКБ намира прогнозата за размер на инфлацията в България за 2022 г. (5.6 %) за твърде занижена. Счита за по-вероятно 
да се реализира алтернативният сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на инфлацията за 2022 
г. е в размер на     6.4 %. 
Определя като относително реалистична прогнозата за ниво на безработицата – 5.0 %, ръст на заетостта – 1.1 % и ръст на 
компенсациите на заетите – 8.1 %, като подчертава, че макроикономическите показатели, характеризиращи пазара на 
труда, могат да бъдат и много по-добри, ако се прекрати административната намеса – чрез административно определяне 
на МРЗ, класове, максимален осигурителен доход и минимални осигурителни доходи. 
АИКБ не подкрепя планирания в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. бюджетен дефицит, 
включващ мерки за подкрепа на бизнеса и населението в условията на пандемия в размер на 4.1 % от БВП, 2.5 % без 
мерките за подкрепа. Имайки предвид положителното бюджетно салдо от 2.1 % за 2021 г. и 0.2 % за 2020 г. и липсата на 
фискална консолидация през 2023 и 2024 г., АИКБ счита това за значително влошаване на фискалната позиция на 
България. Според Средносрочната бюджетна прогноза (ССБП) за периода 2022 – 2024 г., общият размер на бюджетния 
дефицит ще бъде 15.830 млрд. лв. Чл. 23 и чл. 25 на Закона за публичните финанси (ЗПФ) определят, че дефицитът на 
сектор „Държавно управление“ на годишна основа не може да надвишава 3 на сто от БВП и със ССБП трябва да се 
определят срокът и стъпките за достигане на нулево или положително салдо на този дефицит. Това в настоящата ССБП не 
е направено. 
В тази връзка АИКБ не подкрепя и прекомерното и ускорено увеличаване на държавния дълг до 47.1 млрд. лв., или 29.3 
% от БВП през 2024 г., при 31.2 млрд. лв. и 23.9 % от БВП през 2021 г. Увеличеният държавен дълг се използва за 
финансиране на бюджетни дефицити, формирани от прекомерни текущи разходи и увеличени пенсионни и социални 
разходи, което поставя под риск устойчивостта на цялата бюджетна система, тласка инфлацията нагоре, отдалечава 
страната ни от приемане в еврозоната и заплашва в България да се реализира гръцкият сценарий, без при това 
държавата ни да може да разчита на външна подкрепа, тъй като не е член на еврозоната. 
Според АИКБ в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е продължена порочната 
тенденция за занижено планиране на приходите в КФП с цел лесното им изпълнение и преизпълнение. Планирани са 
само 4.91 млрд. лв. повече приходи, които, според АИКБ, при прогнозирания ръст на БВП (4.8 %) и ръст на инфлацията 
(5.6 %), ще бъдат преизпълнени с поне 3 млрд. лв. (освен ако не е подценен БВП за 2021 г.).  За сравнение – през 2021 г. 
приходите са с 8 млрд. лв. повече от приходите през 2020 г. при ръст на БВП – 3.7 % и инфлация – 2.9 %. Залагането на 
ниски нива на приходите демотивира приходните агенции да повишават събираемостта и да ограничават сивата 
икономика. АИКБ не подкрепя и бързото харчене на евентуалния излишък, формиран при подобна занижена прогноза, 
което ще доведе до финансиране без стратегическо планиране на проекти, които не допринасят съществено за устойчив 
растеж и заетост. 
АИКБ подкрепя запазването на данъчния модел и на данъчните ставки, отпадането на данък върху доходите от лихви по 
банкови сметки и увеличаването на размера на ваучерите за храна от 80 на 200 лв. и на общата сума за същите от 390 
млн. лв. на 1000 млн. лв., както и разширяването на обхвата им – като освен за храна да могат да се използват за 
погасяване на сметки за електрическа енергия и вода. 
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АИКБ не подкрепя прекомерния номинален годишен ръст на разходите – 44,2 % от БВП за 2022 г. и 40 % от БВП без мерки 
за подкрепа в условията на пандемия и по-конкретно: 

▪ Посочените по-горе социални, пенсионни и осигурителни политики и мерки, описани в становището ни по 
проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.; 

▪ Увеличението на средствата за издръжка на общи държавни служби с 290.4 млн. лв. Това е отстъпление от и е в 
противоречие със заявената реформа в държавната администрация и обявеното съкращаване на 15 % от заетите 
в публичния сектор; 

▪ Увеличението на средствата за полиция, вътрешен ред и сигурност (до 5 млрд. лв.), вкл. на заплатите и 
възнагражденията. Липса на реформи в сектор “Сигурност” (Полиция); 

▪ Увеличението на инвестиционните разходи за отбрана за периода 2022-2024 г.; 
▪ Липсата на нови политики за насърчаване на инвестициите в частния сектор. 

АИКБ апелира за преосмисляне на предложението за освобождаването на родителите от заплащане на такси в детските 
ясли (13.2 млн. лв.) и детски градини (84.8 млн. лв.) и осигуряването на издръжката на детските заведения от държавния 
бюджет, тъй като счита, че тази мярка няма да реши проблема с липсата на достатъчно места в тях и няма да ги направи 
по-достъпни. Предлага тези средства да бъдат отредени за повишаване на капацитета на съществуващите детски ясли и 
детски градини и за построяването на нови. 
Разходните политики, които АИКБ подкрепя, са: 

▪ Запазване на мярката 60/40 – 410 млн. лв. за първите 6 месеца, при подобряване на нейния дизайн – както за 
това настояват социалните партньори; 

▪ 70 млн. лв. за изграждане на детски градини, ясли и училища; 
▪ 100 млн. лв. за извънкласни дейности в училищното образование – като основният дял от тях следва да се 

предвиди за STEM) и 43 млн. лв. за защитени специалности и др.; 
▪ Увеличение на заплатите на педагогическите специалисти; 
▪ Компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи и на 

небитовите потребители на електрическа енергия (481.5 млн. лв.); 
▪ Компенсиране на небитовите потребители за високите цени на електрическата енергия и газа (450 млн. лв.) и 

осигурено допълнително финансиране от бюджета на ФСЕС; 
▪ 20 млн. лв. за национална туристическа реклама; 
▪ Субсидия за туроператорите за въздушни превозвачи, извършващи чартъри до България с цел туризъм – 35 евро 

на седалка (общо 25 млн. лв.); 
▪ Увеличен размер на публичните инвестиции на 8,2 млрд. лв., в това число и увеличаване на бюджета на АПИ с 1 

671.4 млн. лв. 
АИКБ със съжаление констатира отстъплението от заявеното от МФ въвеждане на програмно бюджетиране при 
изготвяне на държавния бюджет, при което размерът на бюджетите на разпоредителите с бюджетни средства да се 
определя от целите и необходимите финанси и ресурси за постигането им. Вместо това отново заложените цели не са 
амбициозни и са лесно постижими и липсва връзка с постигнатите цели и индикатори за минали години, както и 
информация за тях. 
Общото впечатление за проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е, че липсват реформи. 
Все пак АИКБ се надява, че финансирането на договорените от управляващата коалиция реформи ще намери своето 
място в заявената актуализация на държавния бюджет за 2022 г. през юли. 
С цел запазване на културно-историческото наследство на България и духовното израстване на нацията и с оглед на 
тежкото състояние на държавните, регионалните музеи, художествени галерии и библиотеки АИКБ представя 
допълнително две конкретни предложения: 

▪ Увеличаване на средствата за библиотеките до размер, който да гарантира спазването на чл. 46 от библиотечния 
стандарт. Това ще насърчи книгопечатането и книгоразпространението и ще популяризира четенето и 
представлява мярка за намаляване на нарастващата функционална неграмотност сред младото поколение; 

▪ 29 млн. лв. допълнително увеличение на стандартите на държавните, регионалните музеи и художествени 
галерии. Заради пандемията от Covid-19 собствените приходи на музеите и галериите са значително намалели, а 
разходите им за ел. енергия и газ са се увеличили в пъти. В комбинация с увеличението на МРЗ разходите на 
музеите и галериите превишават приходите и субсидиите им. В голяма част от музеите и галериите пазачите, 
чистачките, уредниците и директорът получават една и съща заплата – МРЗ. 

С направените бележки, констатации и предложения АИКБ, като изказва резерви към Средносрочната бюджетна 
прогноза, подкрепя в аванс и с препоръки проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., под 
условие, че евентуалните излишъци, формирани при изпълнението на бюджета, няма да бъдат харчени с лека ръка, а ще 
се ползват за намаляване на бюджетния дефицит. 
 
С УВАЖЕНИЕ,  
  
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 
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НОВА ТВ 
 
√ АИКБ с позиция по проекта на Бюджет 2022 
Тя е изпратена до вицепремиера и финансов министър Асен Василев 
Асоциацията на индустриалния капитал в България излезе с позиция по проекта на Бюджет 2022 г. Тя е изпратена 
до вицепремиера и финансов министър Асен Василев. От АИКБ заявяват, че са разгледали задълбочено проектите на 
законите за бюджет на НЗОК, ДОО и проекта на Закона за държавния бюджет. 
Ето и позицията:  
"По проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 
АИКБ многократно е препоръчвала увеличаване на дела на разходите за превенция и профилактика за сметка на дела на 
разходите за болнична медицинска помощ и разходите за медикаменти. Винаги сме пледирали за въвеждането на 
модел, при който стремежът и акцентът е хората да не се разболяват и да се улавят в ранен стадий отклоненията в 
здравния статус, а не да се печели от лекуване на скъпоструващи тежки заболявания, когато за успешно лечение е 
станало вече непоправимо късно. Настоявали сме и за въвеждането на интелигентни IT-решения за осъществяване на 
постоянен контрол на всички нива, разходващи средства в здравната система. 
С удовлетворение констатираме, че проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 
предлага: 
- Допълнителни 581.1 млн. лв. в бюджета на НЗОК, от които 280 млн. лв. за доболнична помощ и профилактика; 
- Финансиране за ускорено изграждане на Националната здравно-информационна система. 
Длъжни сме да отбележим, че това е само малка стъпка към промяна на модела на финансиране на здравните услуги в 
България. Здравноосигурителната система има спешна нужда от план за развитие, който да обезпечава реализирането на 
конкретни реформи. Така например увеличаването на дела на средствата за скрининг следва да се извършва на базата 
на нови, европейски стандарти за профилактични прегледи на населението. 
С направените бележки и констатации АИКБ подкрепя проекта на Закон за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2022 г. 
По проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. 
АИКБ смята, че през последните години политическите партии, водени от политически популизъм и търсейки бърза и 
пряка политическа и електорална изгода, приеха решения и извършиха действия и бездействия, които разрушават 
пенсионно-осигурителния модел в България. Предложеният законопроект затвърждава това наше становище - защото 
предлага продължаване на политики и мерки, които не подкрепяме, като: 
- Необоснованото в период на икономическа криза административно и необосновано от икономическите реалности 
увеличение на минималната работна заплата, вместо изработването на прозрачен механизъм за договаряне на размера 
на МРЗ по икономически дейности; 
- Административно увеличаване на максималния осигурителен доход на 3400 лв., въпреки изложените обективни 
аргументи от национално представителни работодателски и браншови организации против подобно действие и 
наличието на национално тристранно споразумение за ръст на максималния осигурителен доход по „Швейцарското 
правило“; 
- Запазване на рудимента - минимални осигурителни доходи, които социалните партньори престанаха да договарят, тъй 
като нямат практическа стойност и представляват тежест, както и административното им увеличение, като следствие на 
увеличената минимална работна заплата; 
-Административно увеличаване с 69 % на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и 
тютюнопроизводителите от 420 лв. на 710 лв.; 
-Запазването на допълнителното възнаграждение за прослужено време (класове) – дискриминационно плащане, без 
аналог в Европа, за частния сектор, определяно административно; 
-Запазването на режима за изплащане на паричните обезщетения за временна нетрудоспособност - първите 3 дни за 
сметка на предприятията; 
-Запазването на продължителността на отпуск за бременност и раждане (410 дни) - най-дългият подобен отпуск в Европа 
и последващ отпуск върху този отпуск за сметка на предприятията; 
- Увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст на 710 лв., което представлява 
ръст с 87 % спрямо същото преди 1 година. Имайки предвид, че обезщетението е необлагаемо, то съответства на 910 лв. 
брутна работна заплата, което демотивира майките да се върнат на работа; 
- Липсата на реформи в медицинската и трудовата експертиза, ограничаващи злоупотребите при отпускането на 
инвалидни пенсии и интеграцията на хората с увреждания; 
- Увеличаване с 25% на минималния дневен размер на обезщетението за безработица, което разкъсва връзката с 
осигурителния принос и допълнително демотивира безработните лица да се върнат на пазара на труда. 
Гореописаните политики, провеждани посредством проекта за бюджет, дават основание на АИКБ да откаже подкрепа на 
проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. 
По проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 
АИКБ счита, че прогнозата на Министерство на финансите (МФ) за ръст на БВП през 2022 г. (4.8 %) е оптимистична, тъй 
като все още има прекалено много рискове пред световната, европейската и българската икономика. Прогнозата за ръст 
е нереалистична и поради закъснението с внасянето, респективно – одобряването на Националния план за 
възстановяване и устойчивост и закъснението в сключването на Споразумението за партньорство – което забавя 
инвестирането на така необходимите средства от фондовете на ЕС в българската икономика. АИКБ счита за по-вероятно 
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да се реализира алтернативният сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на БВП за 2022 г. е в 
размер на 4 %. (ЕК прогнозира 4.1 % ръст на БВП на България за 2022 г.) 
 АИКБ намира прогнозата за размер на инфлацията в България за 2022 г. (5.6 %) за твърде занижена. Счита за по-вероятно 
да се реализира алтернативният сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на инфлацията за 2022 
г. е в размер на     6.4 %. 
Определя като относително реалистична прогнозата за ниво на безработицата - 5.0 %, ръст на заетостта - 1.1 % и ръст на 
компенсациите на заетите - 8.1 %, като подчертава, че макроикономическите показатели, характеризиращи пазара на 
труда, могат да бъдат и много по-добри, ако се прекрати административната намеса - чрез административно определяне 
на МРЗ, класове, максимален осигурителен доход и минимални осигурителни доходи. 
АИКБ не подкрепя планирания в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. бюджетен дефицит, 
включващ мерки за подкрепа на бизнеса и населението в условията на пандемия в размер на 4.1 % от БВП, 2.5 % без 
мерките за подкрепа. Имайки предвид положителното бюджетно салдо от 2.1 % за 2021 г. и 0.2 % за 2020 г. и липсата на 
фискална консолидация през 2023 и 2024 г., АИКБ счита това за значително влошаване на фискалната позиция на 
България. Според Средносрочната бюджетна прогноза (ССБП) за периода 2022 - 2024 г., общият размер на бюджетния 
дефицит ще бъде 15.830 млрд. лв. Чл. 23 и чл. 25 на Закона за публичните финанси (ЗПФ) определят, че дефицитът на 
сектор "Държавно управление" на годишна основа не може да надвишава 3 на сто от БВП и със ССБП трябва да се 
определят срокът и стъпките за достигане на нулево или положително салдо на този дефицит. Това в настоящата ССБП не 
е направено. 
В тази връзка АИКБ не подкрепя и прекомерното и ускорено увеличаване на държавния дълг до 47.1 млрд. лв., или  29.3 
% от БВП през 2024 г., при 31.2 млрд. лв. и 23.9 % от БВП през 2021 г. Увеличеният държавен дълг се използва за 
финансиране на бюджетни дефицити, формирани от прекомерни текущи разходи и увеличени пенсионни и социални 
разходи, което поставя под риск устойчивостта на цялата бюджетна система, тласка инфлацията нагоре, отдалечава 
страната ни от приемане в еврозоната и заплашва в България да се реализира гръцкият сценарий, без при това 
държавата ни да може да разчита на външна подкрепа, тъй като не е член на еврозоната. 
Според АИКБ в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е продължена порочната 
тенденция за занижено планиране на приходите в КФП с цел лесното им изпълнение и преизпълнение. Планирани са 
само 4.91 млрд. лв. повече приходи, които, според АИКБ, при прогнозирания ръст на БВП (4.8 %) и ръст на инфлацията 
(5.6 %), ще бъдат преизпълнени с поне 3 млрд. лв. (освен ако не е подценен БВП за 2021 г.).  За сравнение - през 2021 г. 
приходите са с 8 млрд. лв. повече от приходите през 2020 г. при ръст на БВП - 3.7 % и инфлация - 2.9 %. Залагането на 
ниски нива на приходите демотивира приходните агенции да повишават събираемостта и да ограничават сивата 
икономика. АИКБ не подкрепя и бързото харчене на евентуалния излишък, формиран при подобна занижена прогноза, 
което ще доведе до финансиране без стратегическо планиране на проекти, които не допринасят съществено за устойчив 
растеж и заетост. 
АИКБ подкрепя запазването на данъчния модел и на данъчните ставки, отпадането на данък върху доходите от лихви по 
банкови сметки и увеличаването на размера на ваучерите за храна от 80 на 200 лв. и на общата сума за същите от 390 
млн. лв. на 1000 млн. лв., както и разширяването на обхвата им - като освен за храна да могат да се използват за 
погасяване на сметки за електрическа енергия и вода. 
АИКБ не подкрепя прекомерния номинален годишен ръст на разходите - 44,2 % от БВП за 2022 г. и 40 % от БВП без мерки 
за подкрепа в условията на пандемия и по-конкретно: 
- Посочените по-горе социални, пенсионни и осигурителни политики и мерки, описани в становището ни по проекта на 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.; 
- Увеличението на средствата за издръжка на общи държавни служби с 290.4 млн. лв. Това е отстъпление от и е в 
противоречие със заявената реформа в държавната администрация и обявеното съкращаване на 15 % от заетите в 
публичния сектор; 
- Увеличението на средствата за полиция, вътрешен ред и сигурност (до 2759.5 млрд. лв.), вкл. на заплатите и 
възнагражденията. Липса на реформи в сектор “Сигурност” (Полиция);  
- Увеличението на инвестиционните разходи за отбрана за периода 2022-2024 г.;  
- Липсата на нови политики за насърчаване на инвестициите в частния сектор. 
АИКБ апелира за преосмисляне на предложението за освобождаването на родителите от заплащане на такси в детските 
ясли (13.2 млн. лв.) и детски градини (84.8 млн. лв.) и осигуряването на издръжката на детските заведения от държавния 
бюджет, тъй като счита, че тази мярка няма да реши проблема с липсата на достатъчно места в тях и няма да ги направи 
по-достъпни. Предлага тези средства да бъдат отредени за повишаване на капацитета на съществуващите детски ясли и 
детски градини и за построяването на нови.    
Разходните политики, които АИКБ подкрепя, са: 
- Запазване на мярката 60/40 - 410 млн. лв.  за първите 6 месеца, при подобряване на нейния дизайн – както за това 
настояват социалните партньори; 
- 70 млн. лв. за изграждане на детски градини, ясли и училища; 
- 100 млн. лв. за извънкласни дейности в училищното образование – като основният дял от тях следва да се предвиди за 
STEM) и 43 млн. лв. за защитени специалности и др.; 
- Увеличение на заплатите на педагогическите специалисти; 
- Компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи и на 
небитовите потребители на електрическа енергия (481.5 млн. лв.); 
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- Компенсиране на небитовите потребители за високите цени на електрическата енергия и газа (450 млн. лв.) и осигурено 
допълнително финансиране от бюджета на ФСЕС; 
- 20 млн. лв. за национална туристическа реклама; 
- Субсидия за туроператорите за въздушни превозвачи, извършващи чартъри до България с цел туризъм - 35 евро на 
седалка (общо 25 млн. лв.); 
- Увеличен размер на публичните инвестиции на 8,2 млрд. лв., в това число и увеличаване на бюджета на АПИ с 1 671.4 
млн. лв. 
АИКБ със съжаление констатира отстъплението от заявеното от МФ въвеждане на програмно бюджетиране при 
изготвяне на държавния бюджет, при което размерът на бюджетите на разпоредителите с бюджетни средства да се 
определя от целите и необходимите финанси и ресурси за постигането им. Вместо това отново заложените цели не са 
амбициозни и са лесно постижими и липсва връзка с постигнатите цели и индикатори за минали години, както и 
информация за тях. 
Общото впечатление за проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е, че липсват реформи. 
Все пак АИКБ се надява, че финансирането на договорените от управляващата коалиция реформи ще намери своето 
място в заявената актуализация на държавния бюджет за 2022 г. през юли. 
С цел запазване на културно-историческото наследство на България и духовното израстване на нацията и с оглед на 
тежкото състояние на държавните, регионалните музеи, художествени галерии и библиотеки АИКБ представя 
допълнително две конкретни предложения: 
- Увеличаване на средствата за библиотеките до размер, който да гарантира спазването на чл. 46 от библиотечния 
стандарт. Това ще насърчи книгопечатането и книгоразпространението и ще популяризира четенето и представлява 
мярка за намаляване на нарастващата функционална неграмотност сред младото поколение; 
- 29 млн. лв. допълнително увеличение на стандартите на държавните, регионалните музеи и художествени галерии. 
Заради пандемията от Covid-19 собствените приходи на музеите и галериите са значително намалели, а разходите им за 
ел. енергия и газ са се увеличили в пъти. В комбинация с увеличението на МРЗ разходите на музеите и галериите 
превишават приходите и субсидиите им. В голяма част от музеите и галериите пазачите, чистачките, уредниците и 
директорът получават една и съща заплата - МРЗ. 
С направените бележки, констатации и предложения АИКБ, като изказва резерви към Средносрочната бюджетна 
прогноза, подкрепя в аванс и с препоръки проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., под 
условие, че евентуалните излишъци, формирани при изпълнението на бюджета, няма да бъдат харчени с лека ръка, а ще 
се ползват за намаляване на бюджетния дефицит." 
 
БТВ 
 
√ АИКБ: Инфлацията ще е по-висока, а ръстът на БВП по-нисък от заложените е Бюджет 2022 г. 
Работодателската организация е против редица мерки заложени в законопроектите за държавните пари през тази 
година 
Сериозна критика по отношения на „Бюджет 2022“ отправиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. В 
отворено писмо до вицепремиера и финансов министър Асен Василев, председателят на работодателската организация 
Васил Велев посочва редица забележки, които АИКБ има. 
Основните забележки на работодателите са съсредоточени към законопроектите за държавния бюджет и този на 
общественото осигуряване, който АИКБ изцяло не подкрепя, докато за първия подкрепата е под условие. 
Плановете за здравеопазването, особено увеличеният размер на парите за доболнична помощ, са сред не многото 
позитивни моменти в предложените от финансовото министерство текстове и срещат подкрепата на асоциацията. 
Нереалистични икономически прогнози в Бюджет 2022 г 
АИКБ счита, че прогнозата на Министерство на финансите (МФ) за ръст на БВП през 2022 г. (4.8 %) е оптимистична, тъй 
като все още има прекалено много рискове пред световната, европейската и българската икономика. 
Прогнозата за ръст е нереалистична и поради закъснението с внасянето, респективно – одобряването на Националния 
план за възстановяване и устойчивост и закъснението в сключването на Споразумението за партньорство – което забавя 
инвестирането на така необходимите средства от фондовете на ЕС в българската икономика. АИКБ счита за по-вероятно 
да се реализира алтернативният сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на БВП за 2022 г. е в 
размер на 4% (ЕК прогнозира 4.1 % ръст на БВП на България за 2022 г.), посочват от ИКБ 
АИКБ намира прогнозата за размер на инфлацията в България за 2022 г. (5.6 %) за твърде занижена. Счита за по-вероятно 
да се реализира алтернативният сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на инфлацията за 2022 
г. е в размер на     6.4 %. 
Според АИКБ в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е продължена порочната 
тенденция за занижено планиране на приходите в консолидираната фискална програма с цел лесното им изпълнение и 
преизпълнение. 
Планирани са само 4.91 млрд. лв. повече приходи, които, според АИКБ, при прогнозирания ръст на БВП (4.8 %) и ръст на 
инфлацията (5.6 %), ще бъдат преизпълнени с поне 3 млрд. лв. 
Кои са основните мерки в Бюджет 2022 АИКБ не одобрява 

▪ Административно увеличаване на максималния осигурителен доход на 3400 лв., въпреки изложените обективни 
аргументи от национално представителни работодателски и браншови организации против подобно действие и 
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наличието на национално тристранно споразумение за ръст на максималния осигурителен доход по 
„Швейцарското правило“; 

▪ Административно увеличаване с 69 % на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и 
тютюнопроизводителите от 420 лв. на 710 лв.; 

▪ Увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст на 710 лв., което 
представлява ръст с 87 % спрямо същото преди 1 година. Имайки предвид, че обезщетението е необлагаемо, то 
съответства на 910 лв. брутна работна заплата, което демотивира майките да се върнат на работа; 

▪ Увеличението на средствата за издръжка на общи държавни служби с 290.4 млн. лв. Това е отстъпление от и е в 
противоречие със заявената реформа в държавната администрация и обявеното съкращаване на 15 % от заетите 
в публичния сектор; 

 Част от мерките които АИК подкрепя 
▪ Запазване на мярката 60/40 - 410 млн. лв. за първите 6 месеца, при подобряване на нейния дизайн – както за 

това настояват социалните партньори; 
▪ 70 млн. лв. за изграждане на детски градини, ясли и училища; 
▪ 100 млн. лв. за извънкласни дейности в училищното образование – като основният дял от тях следва да се 

предвиди за STEM) и 43 млн. лв. за защитени специалности и др.; 
 
БНР 
 
√ АИКБ настоява за по-малко увеличение на максималния осигурителен праг 
Асоциацията на индустриалния капитал настоява максималният осигурителен праг да се увеличи с 6,1 на сто от 1 юли, 
както ще бъдат индексирании пенсиите по швейцарското правило. Това става ясно от позиция на работодателската 
организация, изпратена до медиите. 
В проектобюджета за тази година е записано, че прагът се увеличава от 3000 на 3400 лева от 1 април. 
Ако предложението на бизнеса бъде прието, увеличението ще е със 183, а не с 400 лева и ще влезе в сила от средата на  
годината. Утре параметрите на финансовата рамка ще бъдат обсъдени от Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. 
 
БТА 
 
√ Членството на България в ОИСР означава постигнати стандарти, заяви председателят на АИКБ 
Членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) не е просто самоцел да се 
присъединим в един престижен клуб на богатите. Членството в ОИСР означава постигнати стандарти - за върховенство на 
правото, за правова държава, за добре работещи регулатори, институции, конкуренция, антимонополно право, малък 
сив сектор, ниско ниво на корупция. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев на пресконференция в Националния пресклуб на БТА при представянето на приоритетите на 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2022 година. 
По думите му, членството на България в ОИСР означава и стандарти за макроикономическа и финансова стабилност, 
стандарти срещу прането на пари, всичко това, което подобрява инвестиционния климат и рейтинг на страната, привлича 
инвестиции и се създават условия за ускорен икономически растеж и по-висок жизнен стандарт. 
Преди повече от пет години някои наблюдатели - аналитици, политолози, се притесняваха, че след приемането на 
България в ЕС няма обединяваща национална цел за нас. Тогава АОБР издигна за такава цел членството на България в 
ОИСР, каза Велев и допълни, че досега този приоритет е важен за организацията. Ние успяхме да включим тази цел в 
дневния ред на правителството и президентството, състави се български план за постигането й, отдели се бюджет, 
изтъкна още Велев. 
Той посочи, че за да стане член на организацията, страната ни трябва да постигне тези стандарти, за което е необходима 
упорита работа. 
БТА съобщи вчера, че ОИСР е обявила, че започва преговори с шест страни, вкл. България. Другите страни са Аржентина, 
Бразилия, Перу, Румъния и Хърватия. От организацията, която понастоящем има 38 члена, 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 най-добрите практики на ОИСР. Кандидатките ще бъдат оценявани от повече от 20 комисии. 
Ускореното приемане на България в еврозоната - приемането на еврото без отлагане, при сегашния обменен курс, е друг 
приоритет за АОБР, заяви Велев. 
 
Vesti.bg 
 
√ АИКБ с позиция по проекта на Бюджет 2022 
Тя е изпратена до вицепремиера и финансов министър Асен Василев  
Асоциацията на индустриалния капитал в България излезе с позиция по проекта на Бюджет 2022 г. Тя е изпратена 
до вицепремиера и финансов министър Асен Василев. От АИКБ заявяват, че са разгледали задълбочено проектите на 
законите за бюджет на НЗОК, ДОО и проекта на Закона за държавния бюджет. Това е текстът на позицията: 
"По проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 
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АИКБ многократно е препоръчвала увеличаване на дела на разходите за превенция и профилактика за сметка на дела на 
разходите за болнична медицинска помощ и разходите за медикаменти. Винаги сме пледирали за въвеждането на 
модел, при който стремежът и акцентът е хората да не се разболяват и да се улавят в ранен стадий отклоненията в 
здравния статус, а не да се печели от лекуване на скъпоструващи тежки заболявания, когато за успешно лечение е 
станало вече непоправимо късно. Настоявали сме и за въвеждането на интелигентни IT-решения за осъществяване на 
постоянен контрол на всички нива, разходващи средства в здравната система. 
С удовлетворение констатираме, че проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 
предлага: 
- Допълнителни 581.1 млн. лв. в бюджета на НЗОК, от които 280 млн. лв. за доболнична помощ и профилактика; 
- Финансиране за ускорено изграждане на Националната здравно-информационна система. 
Длъжни сме да отбележим, че това е само малка стъпка към промяна на модела на финансиране на здравните услуги в 
България. Здравноосигурителната система има спешна нужда от план за развитие, който да обезпечава реализирането на 
конкретни реформи. Така например увеличаването на дела на средствата за скрининг следва да се извършва на базата 
на нови, европейски стандарти за профилактични прегледи на населението. 
С направените бележки и констатации АИКБ подкрепя проекта на Закон за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2022 г. 
По проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. 
АИКБ смята, че през последните години политическите партии, водени от политически популизъм и търсейки бърза и 
пряка политическа и електорална изгода, приеха решения и извършиха действия и бездействия, които разрушават 
пенсионно-осигурителния модел в България. Предложеният законопроект затвърждава това наше становище - защото 
предлага продължаване на политики и мерки, които не подкрепяме, като: 
- Необоснованото в период на икономическа криза административно и необосновано от икономическите реалности 
увеличение на минималната работна заплата, вместо изработването на прозрачен механизъм за договаряне на размера 
на МРЗ по икономически дейности; 
- Административно увеличаване на максималния осигурителен доход на 3400 лв., въпреки изложените обективни 
аргументи от национално представителни работодателски и браншови организации против подобно действие и 
наличието на национално тристранно споразумение за ръст на максималния осигурителен доход по „Швейцарското 
правило“; 
- Запазване на рудимента - минимални осигурителни доходи, които социалните партньори престанаха да договарят, тъй 
като нямат практическа стойност и представляват тежест, както и административното им увеличение, като следствие на 
увеличената минимална работна заплата; 
-Административно увеличаване с 69 % на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и 
тютюнопроизводителите от 420 лв. на 710 лв.; 
-Запазването на допълнителното възнаграждение за прослужено време (класове) – дискриминационно плащане, без 
аналог в Европа, за частния сектор, определяно административно; 
-Запазването на режима за изплащане на паричните обезщетения за временна нетрудоспособност - първите 3 дни за 
сметка на предприятията; 
-Запазването на продължителността на отпуск за бременност и раждане (410 дни) - най-дългият подобен отпуск в Европа 
и последващ отпуск върху този отпуск за сметка на предприятията; 
- Увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст на 710 лв., което представлява 
ръст с 87 % спрямо същото преди 1 година. Имайки предвид, че обезщетението е необлагаемо, то съответства на 910 лв. 
брутна работна заплата, което демотивира майките да се върнат на работа; 
- Липсата на реформи в медицинската и трудовата експертиза, ограничаващи злоупотребите при отпускането на 
инвалидни пенсии и интеграцията на хората с увреждания; 
- Увеличаване с 25% на минималния дневен размер на обезщетението за безработица, което разкъсва връзката с 
осигурителния принос и допълнително демотивира безработните лица да се върнат на пазара на труда. 
Гореописаните политики, провеждани посредством проекта за бюджет, дават основание на АИКБ да откаже подкрепа на 
проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. 
По проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 
АИКБ счита, че прогнозата на Министерство на финансите (МФ) за ръст на БВП през 2022 г. (4.8 %) е оптимистична, тъй 
като все още има прекалено много рискове пред световната, европейската и българската икономика. Прогнозата за ръст 
е нереалистична и поради закъснението с внасянето, респективно – одобряването на Националния план за 
възстановяване и устойчивост и закъснението в сключването на Споразумението за партньорство – което забавя 
инвестирането на така необходимите средства от фондовете на ЕС в българската икономика. АИКБ счита за по-вероятно 
да се реализира алтернативният сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на БВП за 2022 г. е в 
размер на 4 %. (ЕК прогнозира 4.1 % ръст на БВП на България за 2022 г.) 
 АИКБ намира прогнозата за размер на инфлацията в България за 2022 г. (5.6 %) за твърде занижена. Счита за по-вероятно 
да се реализира алтернативният сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на инфлацията за 2022 
г. е в размер на     6.4 %. 
Определя като относително реалистична прогнозата за ниво на безработицата - 5.0 %, ръст на заетостта - 1.1 % и ръст на 
компенсациите на заетите - 8.1 %, като подчертава, че макроикономическите показатели, характеризиращи пазара на 
труда, могат да бъдат и много по-добри, ако се прекрати административната намеса - чрез административно определяне 
на МРЗ, класове, максимален осигурителен доход и минимални осигурителни доходи. 
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АИКБ не подкрепя планирания в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. бюджетен дефицит, 
включващ мерки за подкрепа на бизнеса и населението в условията на пандемия в размер на 4.1 % от БВП, 2.5 % без 
мерките за подкрепа. Имайки предвид положителното бюджетно салдо от 2.1 % за 2021 г. и 0.2 % за 2020 г. и липсата на 
фискална консолидация през 2023 и 2024 г., АИКБ счита това за значително влошаване на фискалната позиция на 
България. Според Средносрочната бюджетна прогноза (ССБП) за периода 2022 - 2024 г., общият размер на бюджетния 
дефицит ще бъде 15.830 млрд. лв. Чл. 23 и чл. 25 на Закона за публичните финанси (ЗПФ) определят, че дефицитът на 
сектор "Държавно управление" на годишна основа не може да надвишава 3 на сто от БВП и със ССБП трябва да се 
определят срокът и стъпките за достигане на нулево или положително салдо на този дефицит. Това в настоящата ССБП не 
е направено. 
В тази връзка АИКБ не подкрепя и прекомерното и ускорено увеличаване на държавния дълг до 47.1 млрд. лв., или 29.3 
% от БВП през 2024 г., при 31.2 млрд. лв. и 23.9 % от БВП през 2021 г. Увеличеният държавен дълг се използва за 
финансиране на бюджетни дефицити, формирани от прекомерни текущи разходи и увеличени пенсионни и социални 
разходи, което поставя под риск устойчивостта на цялата бюджетна система, тласка инфлацията нагоре, отдалечава 
страната ни от приемане в еврозоната и заплашва в България да се реализира гръцкият сценарий, без при това 
държавата ни да може да разчита на външна подкрепа, тъй като не е член на еврозоната. 
Според АИКБ в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е продължена порочната 
тенденция за занижено планиране на приходите в КФП с цел лесното им изпълнение и преизпълнение. Планирани са 
само 4.91 млрд. лв. повече приходи, които, според АИКБ, при прогнозирания ръст на БВП (4.8 %) и ръст на инфлацията 
(5.6 %), ще бъдат преизпълнени с поне 3 млрд. лв. (освен ако не е подценен БВП за 2021 г.).  За сравнение - през 2021 г. 
приходите са с 8 млрд. лв. повече от приходите през 2020 г. при ръст на БВП - 3.7 % и инфлация - 2.9 %. Залагането на 
ниски нива на приходите демотивира приходните агенции да повишават събираемостта и да ограничават сивата 
икономика. АИКБ не подкрепя и бързото харчене на евентуалния излишък, формиран при подобна занижена прогноза, 
което ще доведе до финансиране без стратегическо планиране на проекти, които не допринасят съществено за устойчив 
растеж и заетост. 
АИКБ подкрепя запазването на данъчния модел и на данъчните ставки, отпадането на данък върху доходите от лихви по 
банкови сметки и увеличаването на размера на ваучерите за храна от 80 на 200 лв. и на общата сума за същите от 390 
млн. лв. на 1000 млн. лв., както и разширяването на обхвата им - като освен за храна да могат да се използват за 
погасяване на сметки за електрическа енергия и вода. 
АИКБ не подкрепя прекомерния номинален годишен ръст на разходите - 44,2 % от БВП за 2022 г. и 40 % от БВП без мерки 
за подкрепа в условията на пандемия и по-конкретно: 
- Посочените по-горе социални, пенсионни и осигурителни политики и мерки, описани в становището ни по проекта на 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.; 
- Увеличението на средствата за издръжка на общи държавни служби с 290.4 млн. лв. Това е отстъпление от и е в 
противоречие със заявената реформа в държавната администрация и обявеното съкращаване на 15 % от заетите в 
публичния сектор; 
- Увеличението на средствата за полиция, вътрешен ред и сигурност (до 2759.5 млрд. лв.), вкл. на заплатите и 
възнагражденията. Липса на реформи в сектор “Сигурност” (Полиция);  
- Увеличението на инвестиционните разходи за отбрана за периода 2022-2024 г.;  
- Липсата на нови политики за насърчаване на инвестициите в частния сектор. 
АИКБ апелира за преосмисляне на предложението за освобождаването на родителите от заплащане на такси в детските 
ясли (13.2 млн. лв.) и детски градини (84.8 млн. лв.) и осигуряването на издръжката на детските заведения от държавния 
бюджет, тъй като счита, че тази мярка няма да реши проблема с липсата на достатъчно места в тях и няма да ги направи 
по-достъпни. Предлага тези средства да бъдат отредени за повишаване на капацитета на съществуващите детски ясли и 
детски градини и за построяването на нови.    
Разходните политики, които АИКБ подкрепя, са: 
- Запазване на мярката 60/40 - 410 млн. лв.  за първите 6 месеца, при подобряване на нейния дизайн – както за това 
настояват социалните партньори; 
- 70 млн. лв. за изграждане на детски градини, ясли и училища; 
- 100 млн. лв. за извънкласни дейности в училищното образование – като основният дял от тях следва да се предвиди за 
STEM) и 43 млн. лв. за защитени специалности и др.; 
- Увеличение на заплатите на педагогическите специалисти; 
- Компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи и на 
небитовите потребители на електрическа енергия (481.5 млн. лв.); 
- Компенсиране на небитовите потребители за високите цени на електрическата енергия и газа (450 млн. лв.) и осигурено 
допълнително финансиране от бюджета на ФСЕС; 
- 20 млн. лв. за национална туристическа реклама; 
- Субсидия за туроператорите за въздушни превозвачи, извършващи чартъри до България с цел туризъм - 35 евро на 
седалка (общо 25 млн. лв.); 
- Увеличен размер на публичните инвестиции на 8,2 млрд. лв., в това число и увеличаване на бюджета на АПИ с 1 671.4 
млн. лв. 
АИКБ със съжаление констатира отстъплението от заявеното от МФ въвеждане на програмно бюджетиране при 
изготвяне на държавния бюджет, при което размерът на бюджетите на разпоредителите с бюджетни средства да се 
определя от целите и необходимите финанси и ресурси за постигането им. Вместо това отново заложените цели не са 
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амбициозни и са лесно постижими и липсва връзка с постигнатите цели и индикатори за минали години, както и 
информация за тях. 
Общото впечатление за проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е, че липсват реформи. 
Все пак АИКБ се надява, че финансирането на договорените от управляващата коалиция реформи ще намери своето 
място в заявената актуализация на държавния бюджет за 2022 г. през юли. 
С цел запазване на културно-историческото наследство на България и духовното израстване на нацията и с оглед на 
тежкото състояние на държавните, регионалните музеи, художествени галерии и библиотеки АИКБ представя 
допълнително две конкретни предложения: 
- Увеличаване на средствата за библиотеките до размер, който да гарантира спазването на чл. 46 от библиотечния 
стандарт. Това ще насърчи книгопечатането и книгоразпространението и ще популяризира четенето и представлява 
мярка за намаляване на нарастващата функционална неграмотност сред младото поколение; 
- 29 млн. лв. допълнително увеличение на стандартите на държавните, регионалните музеи и художествени галерии. 
Заради пандемията от Covid-19 собствените приходи на музеите и галериите са значително намалели, а разходите им за 
ел. енергия и газ са се увеличили в пъти. В комбинация с увеличението на МРЗ разходите на музеите и галериите 
превишават приходите и субсидиите им. В голяма част от музеите и галериите пазачите, чистачките, уредниците и 
директорът получават една и съща заплата - МРЗ. 
С направените бележки, констатации и предложения АИКБ, като изказва резерви към Средносрочната бюджетна 
прогноза, подкрепя в аванс и с препоръки проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., под 
условие, че евентуалните излишъци, формирани при изпълнението на бюджета, няма да бъдат харчени с лека ръка, а ще 
се ползват за намаляване на бюджетния дефицит." 
 
Fakti.bg 
 
√ АИКБ: Прогнозата за ръст е нереалистична 
Прогнозата за размер на инфлацията в България за 2022 г. (5.6 %) пък намират за твърде занижена 
АИКБ разпространи позицията си по проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.; 
проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.; проекта на Закон за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.: 
ДО 
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС 
 
Относно: Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.; проект на Закон за бюджета 
на държавното обществено осигуряване за 2022 г.; проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 
г. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България разгледа задълбочено горепосочените законопроекти и отчитайки 
настоящата икономическа, политическа и здравна действителност в България и краткото време и условията, в които са 
изработени предложените проекти за бюджети, изразява следното становище: 
По проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 
АИКБ многократно е препоръчвала увеличаване на дела на разходите за превенция и профилактика за сметка на дела на 
разходите за болнична медицинска помощ и разходите за медикаменти. Винаги сме пледирали за въвеждането на 
модел, при който стремежът и акцентът е хората да не се разболяват и да се улавят в ранен стадий отклоненията в 
здравния статус, а не да се печели от лекуване на скъпоструващи тежки заболявания, когато за успешно лечение е 
станало вече непоправимо късно. Настоявали сме и за въвеждането на интелигентни IT-решения за осъществяване на 
постоянен контрол на всички нива, разходващи средства в здравната система. 
С удовлетворение констатираме, че проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 
предлага: 
Допълнителни 581.1 млн. лв. в бюджета на НЗОК, от които 280 млн. лв. за доболнична помощ и профилактика; 
Финансиране за ускорено изграждане на Националната здравно-информационна система. 
Длъжни сме да отбележим, че това е само малка стъпка към промяна на модела на финансиране на здравните услуги в 
България. Здравноосигурителната система има спешна нужда от план за развитие, който да обезпечава реализирането на 
конкретни реформи. Така например увеличаването на дела на средствата за скрининг следва да се извършва на базата 
на нови, европейски стандарти за профилактични прегледи на населението. 
С направените бележки и констатации АИКБ подкрепя проекта на Закон за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2022 г. 
По проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. АИКБ смята, че през последните 
години политическите партии, водени от политически популизъм и търсейки бърза и пряка политическа и електорална 
изгода, приеха решения и извършиха действия и бездействия, които разрушават пенсионно-осигурителния модел в 
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България. Предложеният законопроект затвърждава това наше становище - защото предлага продължаване на политики 
и мерки, които не подкрепяме, като: 
Необоснованото в период на икономическа криза административно и необосновано от икономическите реалности 
увеличение на минималната работна заплата, вместо изработването на прозрачен механизъм за договаряне на размера 
на МРЗ по икономически дейности; 
Административно увеличаване на максималния осигурителен доход на 3400 лв., въпреки изложените обективни 
аргументи от национално представителни работодателски и браншови организации против подобно действие и 
наличието на национално тристранно споразумение за ръст на максималния осигурителен доход по „Швейцарското 
правило“; 
Запазване на рудимента - минимални осигурителни доходи, които социалните партньори престанаха да договарят, тъй 
като нямат практическа стойност и представляват тежест, както и административното им увеличение, като следствие на 
увеличената минимална работна заплата; 
Административно увеличаване с 69 % на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и 
тютюнопроизводителите от 420 лв. на 710 лв.; 
Запазването на допълнителното възнаграждение за прослужено време (класове) – дискриминационно плащане, без 
аналог в Европа, за частния сектор, определяно административно; 
Запазването на режима за изплащане на паричните обезщетения за временна нетрудоспособност - първите 3 дни за 
сметка на предприятията; 
Запазването на продължителността на отпуск за бременност и раждане (410 дни) - най-дългият подобен отпуск в Европа 
и последващ отпуск върху този отпуск за сметка на предприятията; 
Увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст на 710 лв., което представлява 
ръст с 87 % спрямо същото преди 1 година. Имайки предвид, че обезщетението е необлагаемо, то съответства на 910 лв. 
брутна работна заплата, което демотивира майките да се върнат на работа; 
Липсата на реформи в медицинската и трудовата експертиза, ограничаващи злоупотребите при отпускането на 
инвалидни пенсии и интеграцията на хората с увреждания; 
Увеличаване с 25% на минималния дневен размер на обезщетението за безработица, което разкъсва връзката с 
осигурителния принос и допълнително демотивира безработните лица да се върнат на пазара на труда. 
Гореописаните политики, провеждани посредством проекта за бюджет, дават основание на АИКБ да откаже подкрепа на 
проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. 
По проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 
АИКБ счита, че прогнозата на Министерство на финансите (МФ) за ръст на БВП през 2022 г. (4.8 %) е оптимистична, тъй 
като все още има прекалено много рискове пред световната, европейската и българската икономика. Прогнозата за ръст 
е нереалистична и поради закъснението с внасянето, респективно – одобряването на Националния план за 
възстановяване и устойчивост и закъснението в сключването на Споразумението за партньорство – което забавя 
инвестирането на така необходимите средства от фондовете на ЕС в българската икономика. АИКБ счита за по-вероятно 
да се реализира алтернативният сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на БВП за 2022 г. е в 
размер на 4 %. (ЕК прогнозира 4.1 % ръст на БВП на България за 2022 г.) 
АИКБ намира прогнозата за размер на инфлацията в България за 2022 г. (5.6 %) за твърде занижена. Счита за по-вероятно 
да се реализира алтернативният сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на инфлацията за 2022 
г. е в размер на 6.4 %. 
Определя като относително реалистична прогнозата за ниво на безработицата - 5.0 %, ръст на заетостта - 1.1 % и ръст на 
компенсациите на заетите - 8.1 %, като подчертава, че макроикономическите показатели, характеризиращи пазара на 
труда, могат да бъдат и много по-добри, ако се прекрати административната намеса - чрез административно определяне 
на МРЗ, класове, максимален осигурителен доход и минимални осигурителни доходи. 
АИКБ не подкрепя планирания в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. бюджетен дефицит, 
включващ мерки за подкрепа на бизнеса и населението в условията на пандемия в размер на 4.1 % от БВП, 2.5 % без 
мерките за подкрепа. Имайки предвид положителното бюджетно салдо от 2.1 % за 2021 г. и 0.2 % за 2020 г. и липсата на 
фискална консолидация през 2023 и 2024 г., АИКБ счита това за значително влошаване на фискалната позиция на 
България. Според Средносрочната бюджетна прогноза (ССБП) за периода 2022 - 2024 г., общият размер на бюджетния 
дефицит ще бъде 15.830 млрд. лв. Чл. 23 и чл. 25 на Закона за публичните финанси (ЗПФ) определят, че дефицитът на 
сектор "Държавно управление" на годишна основа не може да надвишава 3 на сто от БВП и със ССБП трябва да се 
определят срокът и стъпките за достигане на нулево или положително салдо на този дефицит. Това в настоящата ССБП не 
е направено. 
В тази връзка АИКБ не подкрепя и прекомерното и ускорено увеличаване на държавния дълг до 47.1 млрд. лв., или 29.3 
% от БВП през 2024 г., при 31.2 млрд. лв. и 23.9 % от БВП през 2021 г. Увеличеният държавен дълг се използва за 
финансиране на бюджетни дефицити, формирани от прекомерни текущи разходи и увеличени пенсионни и социални 
разходи, което поставя под риск устойчивостта на цялата бюджетна система, тласка инфлацията нагоре, отдалечава 
страната ни от приемане в еврозоната и заплашва в България да се реализира гръцкият сценарий, без при това 
държавата ни да може да разчита на външна подкрепа, тъй като не е член на еврозоната. 
Според АИКБ в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е продължена порочната 
тенденция за занижено планиране на приходите в КФП с цел лесното им изпълнение и преизпълнение. Планирани са 
само 4.91 млрд. лв. повече приходи, които, според АИКБ, при прогнозирания ръст на БВП (4.8 %) и ръст на инфлацията 
(5.6 %), ще бъдат преизпълнени с поне 3 млрд. лв. (освен ако не е подценен БВП за 2021 г.). За сравнение - през 2021 г. 
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приходите са с 8 млрд. лв. повече от приходите през 2020 г. при ръст на БВП - 3.7 % и инфлация - 2.9 %. Залагането на 
ниски нива на приходите демотивира приходните агенции да повишават събираемостта и да ограничават сивата 
икономика. АИКБ не подкрепя и бързото харчене на евентуалния излишък, формиран при подобна занижена прогноза, 
което ще доведе до финансиране без стратегическо планиране на проекти, които не допринасят съществено за устойчив 
растеж и заетост. 
АИКБ подкрепя запазването на данъчния модел и на данъчните ставки, отпадането на данък върху доходите от лихви по 
банкови сметки и увеличаването на размера на ваучерите за храна от 80 на 200 лв. и на общата сума за същите от 390 
млн. лв. на 1000 млн. лв., както и разширяването на обхвата им - като освен за храна да могат да се използват за 
погасяване на сметки за електрическа енергия и вода. 
АИКБ не подкрепя прекомерния номинален годишен ръст на разходите - 44,2 % от БВП за 2022 г. и 40 % от БВП без мерки 
за подкрепа в условията на пандемия и по-конкретно: 
Посочените по-горе социални, пенсионни и осигурителни политики и мерки, описани в становището ни по проекта на 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.; 
Увеличението на средствата за издръжка на общи държавни служби с 290.4 млн. лв. Това е отстъпление от и е в 
противоречие със заявената реформа в държавната администрация и обявеното съкращаване на 15 % от заетите в 
публичния сектор; 
Увеличението на средствата за полиция, вътрешен ред и сигурност (до 2759.5 млрд. лв.), вкл. на заплатите и 
възнагражденията. Липса на реформи в сектор “Сигурност” (Полиция); 
Увеличението на инвестиционните разходи за отбрана за периода 2022-2024 г.; 
Липсата на нови политики за насърчаване на инвестициите в частния сектор. 
АИКБ апелира за преосмисляне на предложението за освобождаването на родителите от заплащане на такси в детските 
ясли (13.2 млн. лв.) и детски градини (84.8 млн. лв.) и осигуряването на издръжката на детските заведения от държавния 
бюджет, тъй като счита, че тази мярка няма да реши проблема с липсата на достатъчно места в тях и няма да ги направи 
по-достъпни. Предлага тези средства да бъдат отредени за повишаване на капацитета на съществуващите детски ясли и 
детски градини и за построяването на нови. 
Разходните политики, които АИКБ подкрепя, са: 
Запазване на мярката 60/40 - 410 млн. лв. за първите 6 месеца, при подобряване на нейния дизайн – както за това 
настояват социалните партньори; 
70 млн. лв. за изграждане на детски градини, ясли и училища; 
100 млн. лв. за извънкласни дейности в училищното образование – като основният дял от тях следва да се предвиди за 
STEM) и 43 млн. лв. за защитени специалности и др.; 
Увеличение на заплатите на педагогическите специалисти; 
Компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи и на небитовите 
потребители на електрическа енергия (481.5 млн. лв.); 
Компенсиране на небитовите потребители за високите цени на електрическата енергия и газа (450 млн. лв.) и осигурено 
допълнително финансиране от бюджета на ФСЕС; 
20 млн. лв. за национална туристическа реклама; 
Субсидия за туроператорите за въздушни превозвачи, извършващи чартъри до България с цел туризъм - 35 евро на 
седалка (общо 25 млн. лв.); 
Увеличен размер на публичните инвестиции на 8,2 млрд. лв., в това число и увеличаване на бюджета на АПИ с 1 671.4 
млн. лв. 
АИКБ със съжаление констатира отстъплението от заявеното от МФ въвеждане на програмно бюджетиране при 
изготвяне на държавния бюджет, при което размерът на бюджетите на разпоредителите с бюджетни средства да се 
определя от целите и необходимите финанси и ресурси за постигането им. Вместо това отново заложените цели не са 
амбициозни и са лесно постижими и липсва връзка с постигнатите цели и индикатори за минали години, както и 
информация за тях. 
Общото впечатление за проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е, че липсват реформи. 
Все пак АИКБ се надява, че финансирането на договорените от управляващата коалиция реформи ще намери своето 
място в заявената актуализация на държавния бюджет за 2022 г. през юли. 
С цел запазване на културно-историческото наследство на България и духовното израстване на нацията и с оглед на 
тежкото състояние на държавните, регионалните музеи, художествени галерии и библиотеки АИКБ представя 
допълнително две конкретни предложения: 
Увеличаване на средствата за библиотеките до размер, който да гарантира спазването на чл. 46 от библиотечния 
стандарт. Това ще насърчи книгопечатането и книгоразпространението и ще популяризира четенето и представлява 
мярка за намаляване на нарастващата функционална неграмотност сред младото поколение; 
29 млн. лв. допълнително увеличение на стандартите на държавните, регионалните музеи и художествени галерии. 
Заради пандемията от Covid-19 собствените приходи на музеите и галериите са значително намалели, а разходите им за 
ел. енергия и газ са се увеличили в пъти. В комбинация с увеличението на МРЗ разходите на музеите и галериите 
превишават приходите и субсидиите им. В голяма част от музеите и галериите пазачите, чистачките, уредниците и 
директорът получават една и съща заплата - МРЗ. 
С направените бележки, констатации и предложения АИКБ, като изказва резерви към Средносрочната бюджетна 
прогноза, подкрепя в аванс и с препоръки проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., под 
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условие, че евентуалните излишъци, формирани при изпълнението на бюджета, няма да бъдат харчени с лека ръка, а ще 
се ползват за намаляване на бюджетния дефицит. 
 
В. Банкеръ 
 
√ АИКБ за Бюджет‘ 2022: Прогнозата за ръст е нереалистична 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България критикуваха представения от финансовото министерство Бюджет' 
2022. В отворено писмо до вицепремиера и финансов министър Асен Василев председателят на работодателската 
организация Васил Велев посочва забележките, които АИКБ има. Те се отнасят главно към законопроектите за държавния 
бюджет и този на държавното общественото осигуряване, който АИКБ изцяло не подкрепя. 
Според работодателската организация прогнозата на финансовото министерство за ръст на БВП от 4.8% е нереалистична 
и поради закъснението с внасянето, респективно – одобряването на Националния план за възстановяване и устойчивост 
и закъснението в сключването на Споразумението за партньорство – което забавя инвестирането на така необходимите 
средства от фондовете на ЕС в българската икономика. АИКБ счита за по-вероятно да се реализира алтернативният 
сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на БВП за 2022 г. е в размер на 4%. АИКБ намира 
прогнозата за размер на инфлацията в България за 2022 г. (5.6 %) за твърде занижена. Счита за по-вероятно да се 
реализира алтернативният сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на инфлацията за 2022 г. е в 
размер на 6.4 %. 
Плановете за здравеопазването, особено увеличеният размер на парите за доболнична помощ, са обаче сред позитивни 
моменти в предложените от финансовото министерство текстове, се казва в писмото на асоциацията.  
Ето и пълния текст на позицията:  
Асоциацията на индустриалния капитал в България разгледа задълбочено горепосочените законопроекти и отчитайки 
настоящата икономическа, политическа и здравна действителност в България и краткото време и условията, в които са 
изработени предложените проекти за бюджети, изразява следното становище: 
По проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 
АИКБ многократно е препоръчвала увеличаване на дела на разходите за превенция и профилактика за сметка на дела на 
разходите за болнична медицинска помощ и разходите за медикаменти. Винаги сме пледирали за въвеждането на 
модел, при който стремежът и акцентът е хората да не се разболяват и да се улавят в ранен стадий отклоненията в 
здравния статус, а не да се печели от лекуване на скъпоструващи тежки заболявания, когато за успешно лечение е 
станало вече непоправимо късно. Настоявали сме и за въвеждането на интелигентни IT-решения за осъществяване на 
постоянен контрол на всички нива, разходващи средства в здравната система. 
С удовлетворение констатираме, че проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 
предлага: 

• Допълнителни 581.1 млн. лв. в бюджета на НЗОК, от които 280 млн. лв. за доболнична помощ и профилактика; 

• Финансиране за ускорено изграждане на Националната здравно-информационна система. 
Длъжни сме да отбележим, че това е само малка стъпка към промяна на модела на финансиране на здравните услуги в 
България. Здравноосигурителната система има спешна нужда от план за развитие, който да обезпечава реализирането на 
конкретни реформи. Така например увеличаването на дела на средствата за скрининг следва да се извършва на базата 
на нови, европейски стандарти за профилактични прегледи на населението. 
С направените бележки и констатации АИКБ подкрепя проекта на Закон за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2022 г. 
По проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за  2022 г. 
АИКБ смята, че през последните години политическите партии, водени от политически популизъм и търсейки бърза и 
пряка политическа и електорална изгода, приеха решения и извършиха действия и бездействия, които разрушават 
пенсионно-осигурителния модел в България. Предложеният законопроект затвърждава това наше становище – защото 
предлага продължаване на политики и мерки, които не подкрепяме, като: 

• Необоснованото в период на икономическа криза административно и необосновано от икономическите 
реалности увеличение на минималната работна заплата, вместо изработването на прозрачен механизъм за 
договаряне на размера на МРЗ по икономически дейности; 

• Административно увеличаване на максималния осигурителен доход на 3400 лв., въпреки изложените обективни 
аргументи от национално представителни работодателски и браншови организации против подобно действие и 
наличието на национално тристранно споразумение за ръст на максималния осигурителен доход по 
„Швейцарското правило“; 

• Запазване на рудимента – минимални осигурителни доходи, които социалните партньори престанаха да 
договарят, тъй като нямат практическа стойност и представляват тежест, както и административното им 
увеличение, като следствие на увеличената минимална работна заплата; 

• Административно увеличаване с 69 % на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и 
тютюнопроизводителите от 420 лв. на 710 лв.; 

• Запазването на допълнителното възнаграждение за прослужено време (класове) – дискриминационно плащане, 
без аналог в Европа, за частния сектор, определяно административно; 

• Запазването на режима за изплащане на паричните обезщетения за временна нетрудоспособност – първите 3 
дни за сметка на предприятията; 
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• Запазването на продължителността на отпуск за бременност и раждане (410 дни) – най-дългият подобен отпуск в 
Европа и последващ отпуск върху този отпуск за сметка на предприятията; 

• Увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст на 710 лв., което 
представлява ръст с 87 % спрямо същото преди 1 година. Имайки предвид, че обезщетението е необлагаемо, то 
съответства на 910 лв. брутна работна заплата, което демотивира майките да се върнат на работа; 

• Липсата на реформи в медицинската и трудовата експертиза, ограничаващи злоупотребите при отпускането на 
инвалидни пенсии и интеграцията на хората с увреждания; 

• Увеличаване с 25% на минималния дневен размер на обезщетението за безработица, което разкъсва връзката с 
осигурителния принос и допълнително демотивира безработните лица да се върнат на пазара на труда. 

Гореописаните политики, провеждани посредством проекта за бюджет, дават основание на АИКБ да откаже подкрепа 
на проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. 
По проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 
АИКБ счита, че прогнозата на Министерство на финансите (МФ) за ръст на БВП през 2022 г. (4.8 %) е оптимистична, тъй 
като все още има прекалено много рискове пред световната, европейската и българската икономика. Прогнозата за ръст 
е нереалистична и поради закъснението с внасянето, респективно – одобряването на Националния план за 
възстановяване и устойчивост и закъснението в сключването на Споразумението за партньорство – което забавя 
инвестирането на така необходимите средства от фондовете на ЕС в българската икономика. АИКБ счита за по-вероятно 
да се реализира алтернативният сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на БВП за 2022 г. е в  
размер на 4 %. (ЕК прогнозира 4.1 % ръст на БВП на България за 2022 г.) 
 АИКБ намира прогнозата за размер на инфлацията в България за 2022 г. (5.6 %) за твърде занижена. Счита за по-вероятно 
да се реализира алтернативният сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на инфлацията за 2022 
г. е в размер на 6.4 %. 
Определя като относително реалистична прогнозата за ниво на безработицата – 5.0 %, ръст на заетостта – 1.1 % и ръст на 
компенсациите на заетите – 8.1 %, като подчертава, че макроикономическите показатели, характеризиращи пазара на 
труда, могат да бъдат и много по-добри, ако се прекрати административната намеса – чрез административно определяне 
на МРЗ, класове, максимален осигурителен доход и минимални осигурителни доходи. 
АИКБ не подкрепя планирания в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. бюджетен дефицит, 
включващ мерки за подкрепа на бизнеса и населението в условията на пандемия в размер на 4.1 % от БВП, 2.5 % без 
мерките за подкрепа. Имайки предвид положителното бюджетно салдо от 2.1 % за 2021 г. и 0.2 % за 2020 г. и липсата на 
фискална консолидация през 2023 и 2024 г., АИКБ счита това за значително влошаване на фискалната позиция на 
България. Според Средносрочната бюджетна прогноза (ССБП) за периода 2022 – 2024 г., общият размер на бюджетния 
дефицит ще бъде 15.830 млрд. лв. Чл. 23 и чл. 25 на Закона за публичните финанси (ЗПФ) определят, че дефицитът на 
сектор „Държавно управление“ на годишна основа не може да надвишава 3 на сто от БВП и със ССБП трябва да се 
определят срокът и стъпките за достигане на нулево или положително салдо на този дефицит. Това в настоящата ССБП не 
е направено. 
В тази връзка АИКБ не подкрепя и прекомерното и ускорено увеличаване на държавния дълг до 47.1 млрд. лв., или 29.3 
% от БВП през 2024 г., при 31.2 млрд. лв. и 23.9 % от БВП през 2021 г. Увеличеният държавен дълг се използва за 
финансиране на бюджетни дефицити, формирани от прекомерни текущи разходи и увеличени пенсионни и социални 
разходи, което поставя под риск устойчивостта на цялата бюджетна система, тласка инфлацията нагоре, отдалечава 
страната ни от приемане в еврозоната и заплашва в България да се реализира гръцкият сценарий, без при това 
държавата ни да може да разчита на външна подкрепа, тъй като не е член на еврозоната. 
Според АИКБ в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е продължена порочната 
тенденция за занижено планиране на приходите в КФП с цел лесното им изпълнение и преизпълнение. Планирани са 
само 4.91 млрд. лв. повече приходи, които, според АИКБ, при прогнозирания ръст на БВП (4.8 %) и ръст на инфлацията 
(5.6 %), ще бъдат преизпълнени с поне 3 млрд. лв. (освен ако не е подценен БВП за 2021 г.).  За сравнение – през 2021 г. 
приходите са с 8 млрд. лв. повече от приходите през 2020 г. при ръст на БВП – 3.7 % и инфлация – 2.9 %. Залагането на 
ниски нива на приходите демотивира приходните агенции да повишават събираемостта и да ограничават сивата 
икономика. АИКБ не подкрепя и бързото харчене на евентуалния излишък, формиран при подобна занижена прогноза, 
което ще доведе до финансиране без стратегическо планиране на проекти, които не допринасят съществено за устойчив 
растеж и заетост. 
АИКБ подкрепя запазването на данъчния модел и на данъчните ставки, отпадането на данък върху доходите от лихви по 
банкови сметки и увеличаването на размера на ваучерите за храна от 80 на 200 лв. и на общата сума за същите от 390 
млн. лв. на 1000 млн. лв., както и разширяването на обхвата им – като освен за храна да могат да се използват за 
погасяване на сметки за електрическа енергия и вода. 
АИКБ не подкрепя прекомерния номинален годишен ръст на разходите – 44,2 % от БВП за 2022 г. и 40 % от БВП без мерки 
за подкрепа в условията на пандемия и по-конкретно: 

• Посочените по-горе социални, пенсионни и осигурителни политики и мерки, описани в становището ни по 
проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.; 

• Увеличението на средствата за издръжка на общи държавни служби с 290.4 млн. лв. Това е отстъпление от и е в 
противоречие със заявената реформа в държавната администрация и обявеното съкращаване на 15 % от заетите 
в публичния сектор; 

• Увеличението на средствата за полиция, вътрешен ред и сигурност (до 5 млрд. лв.), вкл. на заплатите и 
възнагражденията. Липса на реформи в сектор “Сигурност” (Полиция); 
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• Увеличението на инвестиционните разходи за отбрана за периода 2022-2024 г.; 

• Липсата на нови политики за насърчаване на инвестициите в частния сектор. 
АИКБ апелира за преосмисляне на предложението за освобождаването на родителите от заплащане на такси в детските 
ясли (13.2 млн. лв.) и детски градини (84.8 млн. лв.) и осигуряването на издръжката на детските заведения от държавния 
бюджет, тъй като счита, че тази мярка няма да реши проблема с липсата на достатъчно места в тях и няма да ги направи 
по-достъпни. Предлага тези средства да бъдат отредени за повишаване на капацитета на съществуващите детски ясли и 
детски градини и за построяването на нови. 
Разходните политики, които АИКБ подкрепя, са: 

• Запазване на мярката 60/40 – 410 млн. лв. за първите 6 месеца, при подобряване на нейния дизайн – както за 
това настояват социалните партньори; 

• 70 млн. лв. за изграждане на детски градини, ясли и училища; 

• 100 млн. лв. за извънкласни дейности в училищното образование – като основният дял от тях следва да се 
предвиди за STEM) и 43 млн. лв. за защитени специалности и др.; 

• Увеличение на заплатите на педагогическите специалисти; 

• Компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи и на 
небитовите потребители на електрическа енергия (481.5 млн. лв.); 

• Компенсиране на небитовите потребители за високите цени на електрическата енергия и газа (450 млн. лв.) и 
осигурено допълнително финансиране от бюджета на ФСЕС; 

• 20 млн. лв. за национална туристическа реклама; 

• Субсидия за туроператорите за въздушни превозвачи, извършващи чартъри до България с цел туризъм – 35 евро 
на седалка (общо 25 млн. лв.); 

• Увеличен размер на публичните инвестиции на 8,2 млрд. лв., в това число и увеличаване на бюджета на АПИ с 1 
671.4 млн. лв. 

АИКБ със съжаление констатира отстъплението от заявеното от МФ въвеждане на програмно бюджетиране при 
изготвяне на държавния бюджет, при което размерът на бюджетите на разпоредителите с бюджетни средства да се 
определя от целите и необходимите финанси и ресурси за постигането им. Вместо това отново заложените цели не са 
амбициозни и са лесно постижими и липсва връзка с постигнатите цели и индикатори за минали години, както и 
информация за тях. 
Общото впечатление за проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е, че липсват реформи. 
Все пак АИКБ се надява, че финансирането на договорените от управляващата коалиция реформи ще намери своето 
място в заявената актуализация на държавния бюджет за 2022 г. през юли. 
С цел запазване на културно-историческото наследство на България и духовното израстване на нацията и с оглед на 
тежкото състояние на държавните, регионалните музеи, художествени галерии и библиотеки АИКБ представя 
допълнително две конкретни предложения: 

• Увеличаване на средствата за библиотеките до размер, който да гарантира спазването на чл. 46 от библиотечния 
стандарт. Това ще насърчи книгопечатането и книгоразпространението и ще популяризира четенето и 
представлява мярка за намаляване на нарастващата функционална неграмотност сред младото поколение; 

• 29 млн. лв. допълнително увеличение на стандартите на държавните, регионалните музеи и художествени 
галерии. Заради пандемията от Covid-19 собствените приходи на музеите и галериите са значително намалели, а 
разходите им за ел. енергия и газ са се увеличили в пъти. В комбинация с увеличението на МРЗ разходите на 
музеите и галериите превишават приходите и субсидиите им. В голяма част от музеите и галериите пазачите, 
чистачките, уредниците и директорът получават една и съща заплата – МРЗ. 

С направените бележки, констатации и предложения АИКБ, като изказва резерви към Средносрочната бюджетна 
прогноза, подкрепя в аванс и с препоръки проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., под 
условие, че евентуалните излишъци, формирани при изпълнението на бюджета, няма да бъдат харчени с лека ръка, а ще 
се ползват за намаляване на бюджетния дефицит. 
 
Economic.bg  
 
√ Бизнecът пpeдлaгa вдигaнe нa ocигypитeлния тaвaн пo швeйцapcĸoтo пpaвилo 
AИKБ cмятa, чe yвeличaвaнeтo нa oбeзщeтeниeтo зa мaйчинcтвo пpeз втopaтa гoдинa дo 710 лв. „дeмoтивиpa 
мaйĸитe дa ce въpнaт нa paбoтa“. 
Бизнecът нe e cъглaceн c пpeдлoжeнoтo в пpoeĸтa зa Бюджeт 2022 aдминиcтpaтивнo вдигaнe нa мaĸcимaлния 
ocигypитeлeн дoxoд oт 3000 нa 3400 лв. Bмecтo тoвa пpeдлaгa тoй дa ce ĸopигиpa пo швeйцapcĸoтo пpaвилo, ĸaĸтo щe ce 
cлyчи c пeнcиитe пpeз юли. Toвa oзнaчaвa ocигypитeлният тaвaн дa бъдe пoвишeн нe oт 1 aпpил, ĸaĸтo пpeдлaгa 
финaнcoвият миниcтъp Aceн Bacилeв, a oт 1 юли и тo c 6.1% или дo 3183 лв. Toвa cтaвa яcнo oт пoзициятa нa Acoциaциятa 
нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия пo oтнoшeниe нa пpoeĸтoбюджeтa зa тaзи гoдинa. 
Cпopeд AИKБ aдминиcтpaтивнoтo yвeличeниe нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa e нeoбocнoвaнo в пepиoд нa 
иĸoнoмичecĸa ĸpизa“, a yвeличaвaнeтo нa oбeзщeтeниeтo зa мaйчинcтвo пpeз втopaтa гoдинa дo 710 лв. „дeмoтивиpa 
мaйĸитe дa ce въpнaт нa paбoтa“. 
Cъщия eфeĸт cпopeд AИKБ oĸaзвa и yвeличaвaнeтo нa минимaлния днeвeн paзмep нa oбeзщeтeниeтo зa бeзpaбoтицa oт 
12 нa 15 лв. 
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Бизнec acoциaциятa нe oдoбpявa гoлямa чacт oт ocнoвнитe зaлoжeни пpoмeни в пpoeĸтa и пocoчвa, чe в нeгo липcвaт 
peфopми. Cпopeд AИKБ пpoгнoзaтa зa pъcт нa иĸoнoмиĸaтa тaзи гoдинa c 4.8% e твъpдe oптимиcтичнa нa фoнa нa 
зaбaвянeтo нa Πлaнa зa възcтaнoвявaнe и ycтoйчивocт. Зa cмeтĸa нa тoвa oчaĸвaниятa зa инфлaция oт 5.6% ca зaнижeни. 
Бизнecът e нa мнeниe, чe пpeз 2022 г. бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa щe ce paзшиpи caмo c oĸoлo 4% (бeл. p. – ĸaĸвaтo e и 
пpoгнoзaтa нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия), a инфлaциятa щe дocтигнe цeли 6.4%. Cпopeд acoциaциятa yвeличeнитe пeнcиoнни 
и coциaлни paзxoди тлacĸaт пocĸъпвaнeтo нa cтoĸитe и ycлyгитe дoпълнитeлнo нaгope.  
AИKБ нe пoдĸpeпя плaниpaния бюджeтeн дeфицит в paзмep нa 5.9 млpд. лв. зa 2022 г. и пocoчвa, чe e нaлицe знaчитeлнo 
влoшaвaнe нa фиcĸaлнaтa пoзиция нa Бългapия. Cпopeд acoциaциятa дългoвaтa cтpaтeгия нa пpaвитeлcтвoтo „вoди дo 
пpeĸoмepнo и ycĸopeнo yвeличaвaнe нa дъpжaвния дълг дo 47.1 млpд. лв.“. 
AИKБ нe пoдĸpeпя „пpeĸoмepния“ гoдишeн pъcт нa paзxoдитe дo 44.2% oт БBΠ зa 2022 г. и тoчнo дo гpaницaтa нa зaĸoнa 
40% oт БBΠ бeз СОVІD мepĸитe. 
Acoциaциятa oбвинявa yпpaвлявaщитe, чe пpoдължaвaт пopoчнaтa тeндeнция зa зaнижeнo плaниpaнe нa пpиxoдитe c цeл 
лecнoтo им изпълнeниe и пpeизпълнeниe. Cпopeд бизнeca пpeдвидeнитe c 4.91 млpд. лв. пoвeчe пpиxoди ca твъpдe 
мaлĸo, пpeдвид чe пpи инфлaция oт 3.3% тaзи гoдинa бяxa cъбpaни 8 млpд. лв. дoпълнитeлни пocтъплeния. 
Бизнecът aпeлиpa зa пpeocмиcлянe нa пpeдлoжeнoтo oт БCΠ и зaлoжeнo в бюджeтa пpeдлoжeниe зa бeзплaтни дeтcĸи 
гpaдини и яcли, ĸoeтo cтpyвa oĸoлo 85 млн. лв. Bмecтo тoвa acoциaциятa пpeдлaгa тe дa ce инвecтиpaт в пoвишaвaнe 
ĸaпaцитeтa нa cъщecтвyвaщитe yчpeждeния и cъздaвaнeтo нa нoви.  
Зa cмeтĸa нa тoвa бизнecът oдoбpявa yвeличeния paзмep нa пyбличнитe инвecтиции и cъщecтвeния pъcт нa бюджeтa нa 
Aгeнция „Πътнa инфpacтpyĸтypa“, ĸaĸтo и paзличнитe пpoгpaми зa ĸoмпeнcиpaнe и пoдĸpeпa нa фиpмитe. Opгaнизaциятa 
пpивeтcтвa yвeличeниeтo нa зaплaтитe нa yчитeлитe, ĸaĸтo и oтпaдaнeтo нa дaнъĸa въpxy дoxoдитe oт лиxви пo бaнĸoви 
cмeтĸи. Πoxвaлa пoлyчaвa и идeятa зa yвeличaвaнeтo нa paзмepa нa вayчepитe зa xpaнa oт 80 нa 200 лв. и oбщaтa cyмa нa 
cъщитe дo 1 млpд. лв., ĸaĸтo и paзшиpявaнeтo нa oбxвaтa им – ocвeн зa xpaнa, и зa пoгacявaнe нa cмeтĸи зa eнepгия и 
вoдa. 
Бизнecът oдoбpявa и пpoeĸтa зa бюджeт нa Haциoнaлнaтa здpaвнoocигypитeлнa ĸaca, чиeтo yвeличeниe e пpeдвидeнo зa 
инвecтиции в дoбoлничнaтa пoмoщ и пpoфилaĸтиĸa и изгpaждaнeтo нa Haциoнaлнaтa здpaвнo-инфopмaциoннa cиcтeмa. 
 
Actualno.com 
 
√ Работодатели против увеличаването на парите за майчинство и безплатни детски градини 
За преосмисляне на предложението на Министерството на финансите за освобождаването на родителите от плащане на 
такси в детските ясли и детските градини настояват от Асоциацията на индустриалния капитал в България в становище по 
подготвения бюджет за 2022 г.  
Според АИКБ безплатните детски градини няма да решат проблема с липсата на достатъчно места в тях и няма да ги 
направи по-достъпни. Асоциацията предлага предвидените в бюджета средства за безплатни детски градини и ясли да 
бъдат отредени за повишаване на капацитета на съществуващите детски ясли и детски градини и за построяването на 
нови. 
От Асоциацията не подкрепят и предложеното увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-
годишна възраст на 710 лв., което представлява ръст с 87% спрямо същото преди 1 година. Имайки предвид, че 
обезщетението е необлагаемо, то съответства на 910 лв. брутна работна заплата, което демотивира майките да се върнат 
на работа, посочват от АИКБ. 
Оттам са и против увеличаване с 25% на минималния дневен размер на обезщетението за безработица. Според 
работодателите то разкъсва връзката с осигурителния принос и допълнително демотивира безработните лица да се 
върнат на пазара на труда.  
Според тях прогнозата на Министерство на финансите за ръст на БВП през 2022 г. с 4,8% е оптимистична, тъй като все още 
има прекалено много рискове пред световната, европейската и българската икономика, както и заради закъснението с 
внасянето, респективно – одобряването на Националния план за възстановяване и устойчивост и закъснението в 
сключването на Споразумението за партньорство – което забавя инвестирането на така необходимите средства от 
фондовете на ЕС в българската икономика.  
От Асоциацията считат за по-вероятно да се реализира алтернативен сценарий за макроикономическите показатели, при 
който ръстът на БВП за 2022 г. е 4% . ЕК прогнозира 4,1% ръст на БВП на България за 2022 г. АИКБ намира прогнозата за 
размер на средногодишната инфлация в България за 2022 г. (5,6%) за твърде занижена. Според работодателите по-
вероятно е да се реализира алтернативен сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на 
инфлацията за 2022 г. е 6,4%. 
От асоциацията не подкрепят и планирания в Закона за държавния бюджет на България за 2022 г. бюджетен дефицит, 
включващ мерки за подкрепа на бизнеса и населението в условията на пандемия в размер на 4,1% от БВП. Имайки 
предвид положителното бюджетно салдо от 2,1% за 2021  г. и 0,2% за 2020 г. и липсата на фискална консолидация през 
2023 и 2024 г., АИКБ счита това за значително влошаване на фискалната позиция на България. Според Средносрочната 
бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., общият размер на бюджетния дефицит ще бъде 15,83 млрд. лв. 
Общото впечатление за проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е, че липсват 
реформи. Все пак АИКБ се надява, че финансирането на договорените от управляващата коалиция реформи ще намери 
своето място в заявената актуализация на държавния бюджет за 2022 г. през юли. Това се посочва в позиция на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по отношение на Бюджет 2022. 



17 

 

Асоциацията подкрепя в аванс и с препоръки проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 
под условие, че "евентуалните излишъци, формирани при изпълнението на бюджета, няма да бъдат харчени с лека ръка, 
а ще се ползват за намаляване на бюджетния дефицит". Асоциацията изказва резерви към Средносрочната бюджетна 
прогноза. 
АИКБ счита, че прогнозата на Министерство на финансите (МФ) за ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2022 г. 
(4.8 %) е оптимистична, тъй като все още има прекалено много рискове пред световната, европейската и българската 
икономика. Според Асоциацията на индустриалния капитал в България прогнозата за такъв ръст е нереалистична и 
поради закъснението с внасянето, респективно - одобряването на Националния план за възстановяване и устойчивост и 
закъснението в сключването на Споразумението за партньорство, което забавя инвестирането на средства от фондовете 
на ЕС в българската икономика. АИКБ счита за по-вероятно да се реализира алтернативният сценарий за 
макроикономическите показатели, при който ръстът на БВП за 2022 г. е в размер на 4 % (ЕК прогнозира 4.1 % ръст на БВП 
на България за 2022 г.). 
АИКБ намира прогнозата за размер на инфлацията в България за 2022 г. (5.6 %) за твърде занижена. Счита за по-
вероятно да се реализира алтернативният сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на 
инфлацията за 2022 г. е в размер на 6.4 %. 
Асоциацията определя като относително реалистична прогнозата за ниво на безработицата - 5.0 %, ръст на заетостта - 
1.1 % и ръст на компенсациите на заетите - 8.1 %, като подчертава, че макроикономическите показатели, 
характеризиращи пазара на труда, могат да бъдат и много по-добри, ако се прекрати административната намеса - чрез 
административно определяне на минимална работна заплата (МРЗ), класове, максимален осигурителен доход и 
минимални осигурителни доходи. 
АИКБ не подкрепя планирания в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. бюджетен дефицит, 
включващ мерки за подкрепа на бизнеса и населението в условията на пандемия в размер на 4.1 % от БВП, 2.5 % без 
мерките за подкрепа. Имайки предвид положителното бюджетно салдо от 2.1 % за 2021 г. и 0.2 % за 2020 г. и липсата на 
фискална консолидация през 2023 и 2024 г., АИКБ счита това за значително влошаване на фискалната позиция на 
България. От Асоциацията на индустриалния капитал в България отбелязват, че според Средносрочната бюджетна 
прогноза (ССБП) за периода 2022 - 2024 г., общият размер на бюджетния дефицит ще бъде 15.830 млрд. лв. От АИКБ 
допълват, че чл. 23 и чл. 25 на Закона за публичните финанси (ЗПФ) определят, че дефицитът на сектор "Държавно 
управление" на годишна основа не може да надвишава 3 на сто от БВП и със ССБП трябва да се определят срокът и 
стъпките за достигане на нулево или положително салдо на този дефицит, като това в настоящата ССБП не е направено. 
В тази връзка АИКБ не подкрепя и прекомерното и ускорено увеличаване на държавния дълг до 47.1 млрд. лв., или 
29.3 % от БВП през 2024 г., при 31.2 млрд. лв. и 23.9 % от БВП през 2021 г. От Асоциацията на индустриалния капитал в 
България посочват увеличеният държавен дълг се използва за финансиране на бюджетни дефицити, формирани от 
прекомерни текущи разходи и увеличени пенсионни и социални разходи, което поставя под риск устойчивостта на 
цялата бюджетна система, тласка инфлацията нагоре, отдалечава страната ни от приемане в еврозоната и заплашва в 
България да се реализира "гръцкият сценарий", без при това държавата ни да може да разчита на външна подкрепа, тъй 
като не е член на еврозоната. 
Според АИКБ в проекта на Бюджет 2022 е продължена порочната тенденция за занижено планиране на приходите в 
Консолидираната фискална програма с цел лесното им изпълнение и преизпълнение. "Планирани са само 4.91 млрд. 
лв. повече приходи, които, според АИКБ, при прогнозирания ръст на БВП (4.8 %) и ръст на инфлацията (5.6 %), ще бъдат 
преизпълнени с поне 3 млрд. лв. (освен ако не е подценен БВП за 2021 г.). За сравнение - през 2021 г. приходите са с 8 
млрд. лв. повече от приходите през 2020 г. при ръст на БВП - 3.7 % и инфлация - 2.9 %. Залагането на ниски нива на 
приходите демотивира приходните агенции да повишават събираемостта и да ограничават сивата икономика. АИКБ не 
подкрепя и бързото харчене на евентуалния излишък, формиран при подобна занижена прогноза, което ще доведе до 
финансиране без стратегическо планиране на проекти, които не допринасят съществено за устойчив растеж и заетост", 
смятат от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
АИКБ подкрепя запазването на данъчния модел и на данъчните ставки, отпадането на данък върху доходите от лихви 
по банкови сметки и увеличаването на размера на ваучерите за храна от 80 на 200 лв. и на общата сума за същите от 390 
млн. лв. на 1000 млн. лв., както и разширяването на обхвата им - като освен за храна да могат да се използват за 
погасяване на сметки за електрическа енергия и вода. 
АИКБ не подкрепя прекомерния номинален годишен ръст на разходите - 44,2 % от БВП за 2022 г. и 40 % от БВП без 
мерки за подкрепа в условията на пандемия и по-конкретно: 

• Посочените по-горе социални, пенсионни и осигурителни политики и мерки, описани в становището ни по 
проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.; 

• Увеличението на средствата за издръжка на общи държавни служби с 290.4 млн. лв. Това е отстъпление от и е в 
противоречие със заявената реформа в държавната администрация и обявеното съкращаване на 15 % от заетите 
в публичния сектор; 

• Увеличението на средствата за полиция, вътрешен ред и сигурност (до 2759.5 млрд. лв.), вкл. на заплатите и 
възнагражденията. Липса на реформи в сектор "Сигурност" (Полиция); 

• Увеличението на инвестиционните разходи за отбрана за периода 2022-2024 г.; 

• Липсата на нови политики за насърчаване на инвестициите в частния сектор. 
АИКБ апелира за преосмисляне на предложението за освобождаването на родителите от заплащане на такси в 
детските ясли (13.2 млн. лв.) и детски градини (84.8 млн. лв.) и осигуряването на издръжката на детските заведения от 
държавния бюджет, тъй като счита, че тази мярка няма да реши проблема с липсата на достатъчно места в тях и няма да 
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ги направи по-достъпни. Предлага тези средства да бъдат отредени за повишаване на капацитета на съществуващите 
детски ясли и детски градини и за построяването на нови. 
Разходните политики, които АИКБ подкрепя, са: 

• Запазване на мярката 60/40 - 410 млн. лв. за първите 6 месеца, при подобряване на нейния дизайн - както за 
това настояват социалните партньори; 

• 70 млн. лв. за изграждане на детски градини, ясли и училища; 

• 100 млн. лв. за извънкласни дейности в училищното образование - като основният дял от тях следва да се 
предвиди за STEM) и 43 млн. лв. за защитени специалности и др.; 

• Увеличение на заплатите на педагогическите специалисти; 

• Компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи и на 
небитовите потребители на електрическа енергия (481.5 млн. лв.); 

• Компенсиране на небитовите потребители за високите цени на електрическата енергия и газа (450 млн. лв.) и 
осигурено допълнително финансиране от бюджета на ФСЕС; 

• 20 млн. лв. за национална туристическа реклама; 

• Субсидия за туроператорите за въздушни превозвачи, извършващи чартъри до България с цел туризъм - 35 евро 
на седалка (общо 25 млн. лв.); 

• Увеличен размер на публичните инвестиции на 8,2 млрд. лв., в това число и увеличаване на бюджета на АПИ с 1 
671.4 млн. лв. 

 
News.bg 
 
√ АИКБ не вижда реформи в Бюджет 2022, но се надява на актуализацията 
„АИКБ със съжаление констатира отстъплението от заявеното от МФ въвеждане на програмно бюджетиране при 
изготвяне на държавния бюджет, при което размерът на бюджетите на разпоредителите с бюджетни средства да се 
определя от целите и необходимите финанси и ресурси за постигането им. Вместо това отново заложените цели не са 
амбициозни и са лесно постижими и липсва връзка с постигнатите цели и индикатори за минали години, както и 
информация за тях", коментират от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
С цел запазване на културно-историческото наследство на България и духовното израстване на нацията и с оглед на 
тежкото състояние на държавните, регионалните музеи, художествени галерии и библиотеки АИКБ представя 
допълнително две конкретни предложения: 

• Увеличаване на средствата за библиотеките до размер, който да гарантира спазването на чл. 46 от библиотечния 
стандарт. Това ще насърчи книгопечатането и книгоразпространението и ще популяризира четенето и 
представлява мярка за намаляване на нарастващата функционална неграмотност сред младото поколение; 

• 29 млн. лв. допълнително увеличение на стандартите на държавните, регионалните музеи и художествени 
галерии. Заради пандемията от Covid-19 собствените приходи на музеите и галериите са значително намалели, а 
разходите им за ел. енергия и газ са се увеличили в пъти. В комбинация с увеличението на МРЗ разходите на 
музеите и галериите превишават приходите и субсидиите им. В голяма част от музеите и галериите пазачите, 
чистачките, уредниците и директорът получават една и съща заплата - МРЗ. 

АИКБ подкрепя проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г. с известни 
бележки и констатации. 
Асоциацията приема с удовлетворение, че проектът предлага допълнителни 581.1 млн. лв. в бюджета на НЗОК, от които 
280 млн. лв. за доболнична помощ и профилактика, както и финансиране за ускорено изграждане на Националната 
здравно-информационна система. От АКИБ допълват, че това е само малка стъпка към промяна на модела на 
финансиране на здравните услуги в България. Според Асоциацията на индустриалния капитал в България 
здравноосигурителната система има спешна нужда от план за развитие, който да обезпечава реализирането на 
конкретни реформи, като например увеличаването на дела на средствата за скрининг следва да се извършва на базата на 
нови, европейски стандарти за профилактични прегледи на населението. 
АИКБ отказва подкрепа на проекта на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 г. поради 
част от провежданите чрез него политики. 
Асоциацията смята, че през последните години политическите партии, водени от политически популизъм и търсейки 
бърза и пряка политическа и електорална изгода, са приели решения и извършили действия и бездействия, 
които разрушават пенсионно-осигурителния модел в България. "Предложеният законопроект затвърждава това наше 
становище - защото предлага продължаване на политики и мерки, които не подкрепяме", изтъкват от АИКБ. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България е против: 

• Необоснованото в период на икономическа криза административно и необосновано от икономическите 
реалности увеличение на минималната работна заплата, вместо изработването на прозрачен механизъм за 
договаряне на размера на МРЗ по икономически дейности; 

• Административно увеличаване на максималния осигурителен доход на 3400 лв., въпреки изложените обективни 
аргументи от национално представителни работодателски и браншови организации против подобно действие и 
наличието на национално тристранно споразумение за ръст на максималния осигурителен доход по 
"Швейцарското правило"; 

https://news.bg/politics/okonchatelno-udalzhiha-byudzhet-2021-g-do-mart-2022-g.html
https://news.bg/politics/okonchatelno-udalzhiha-byudzhet-2021-g-do-mart-2022-g.html
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• Запазване на рудимента - минимални осигурителни доходи, които социалните партньори престанаха да 
договарят, тъй като нямат практическа стойност и представляват тежест, както и административното им 
увеличение, като следствие на увеличената минимална работна заплата; 

• Административно увеличаване с 69 % на минималния осигурителен доход за земеделските стопани и 
тютюнопроизводителите от 420 лв. на 710 лв.; 

• Запазването на допълнителното възнаграждение за прослужено време (класове) - дискриминационно плащане, 
без аналог в Европа, за частния сектор, определяно административно; 

• Запазването на режима за изплащане на паричните обезщетения за временна нетрудоспособност - първите 3 
дни за сметка на предприятията; 

• Запазването на продължителността на отпуск за бременност и раждане (410 дни) - най-дългият подобен отпуск в 
Европа и последващ отпуск върху този отпуск за сметка на предприятията; 

• Увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст на 710 лв., което 
представлява ръст с 87 % спрямо същото преди 1 година. Имайки предвид, че обезщетението е необлагаемо, то 
съответства на 910 лв. брутна работна заплата, което демотивира майките да се върнат на работа; 

• Липсата на реформи в медицинската и трудовата експертиза, ограничаващи злоупотребите при отпускането на 
инвалидни пенсии и интеграцията на хората с увреждания; 

• Увеличаване с 25% на минималния дневен размер на обезщетението за безработица, което разкъсва връзката с 
осигурителния принос и допълнително демотивира безработните лица да се върнат на пазара на труда. 

 
В. Труд 
 
√ Работодатели против повишаването на парите за майките  
За преосмисляне на предложението на Министерството на финансите за освобождаването на родителите от плащане на 
такси в детските ясли и детските градини, апелират от Асоциацията на индустриалния капиал в България в становище по 
подготвения бюджет за 2022 г. 
Според АИКБ безплетните детски градини няма да решат проблема с липсата на достатъчно места в тях и няма да ги 
направи по-достъпни. Асоциацията предлага предвидените в бюджета средства за безплатни детски градини и ясли да 
бъдат отредени за повишаване на капацитета на съществуващите детски ясли и детски градини и за построяването на 
нови. 
От АИКБ не подкрепят и предложеното увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна 
възраст на 710 лв., което представлява ръст с 87 % спрямо същото преди 1 година. Имайки предвид, че обезщетението е 
необлагаемо, то съответства на 910 лв. брутна работна заплата, което демотивира майките да се върнат на работа, 
посочват от АИКБ. 
АИКБ счита, че прогнозата на Министерство на финансите (МФ) за ръст на БВП през 2022 г. с 4,8% е оптимистична, тъй 
като все още има прекалено много рискове пред световната, европейската и българската икономика. Прогнозата за ръст 
е нереалистична и поради закъснението с внасянето, респективно – одобряването на Националния план за 
възстановяване и устойчивост и закъснението в сключването на Споразумението за партньорство – което забавя 
инвестирането на така необходимите средства от фондовете на ЕС в българската икономика, посочват от АИКБ. 
Асоциацията счита за по-вероятно да се реализира алтернативен сценарий за макроикономическите показатели, при 
който ръстът на БВП за 2022 г. е 4%. ЕК прогнозира 4,1% ръст на БВП на България за 2022 г. 
АИКБ намира прогнозата за размер на средногодишната инфлация в България за 2022 г. (5,6%) за твърде занижена. Счита 
за по-вероятно да се реализира алтернативен сценарий за макроикономическите показатели, при който ръстът на 
инфлацията за 2022 г. е 6,4%. 
АИКБ не подкрепя планирания в Закона за държавния бюджет на България за 2022 г. бюджетен дефицит, включващ 
мерки за подкрепа на бизнеса и населението в условията на пандемия в размер на 4,1 % от БВП. Имайки предвид 
положителното бюджетно салдо от 2,1 % за 2021 г. и 0,2 % за 2020 г. и липсата на фискална консолидация през 2023 и 
2024 г., АИКБ счита това за значително влошаване на фискалната позиция на България. Според Средносрочната 
бюджетна прогноза (ССБП) за периода 2022-2024 г., общият размер на бюджетния дефицит ще бъде 15,83 млрд. лв. 
 
АИКБ 
 
√ АОБР ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ЗА 2022 Г.  
На пресконференция на 26 януари 2022  г., Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) 
представи приоритетите си за 2022 година. В пресконференцията участваха ръководителите на членуващите в АОБР 
работодателски организации: Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
Добри Митрев – председател на Българската стопанска камара (БСК) и ротационен председател на АОБР за 2022 г., 
Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), и Кирил Домусчиев – председател 
на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
„Преди повече от пет години някои аналитици отбелязаха, че след приемането на България в ЕС страната ни няма 
обединяваща национална цел за нас. Тогава АОБР издигна за такава цел членството на България в ОИСР и неизменно 
оттогава този приоритет е важен за нас. Ние успяхме тази цел да я включим в дневния ред, както на 
правителството, така и на Президентството. Съставен беше български план за постигането й. Това не е самоцел, 
а членството в ОИСР означава постигнати стандарти за върховенство на правото, за работещи институции и 

http://aobe.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%be%d0%b1%d1%80-%d0%b7%d0%b0-2022-%d0%b3/
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регулатори, конкуренция, антимонополно право, малък сив сектор, ниско ниво на корупция, макроикономическа и 
финансова стабилност и т.н. Всичко това, което подобрява инвестиционния климат и рейтинг на страната, 
привлича инвестиции, създава условия за ускорен икономически растеж и по-висок жизнен стандарт. Щастливи сме, 
че с решение от вчера започват преговори на ОИСР за приемане на страната ни в този престижен клуб от 
държави“, сподели председателятя на АИКБ Васил Велев, представяйки националните приоритети, около които са 
обединени членовете на АОБР. Друг приоритет на Асоциацията е ускорено приемане на страната в Еврозоната без 
отлагане. 
Председателят на БСК Добри Митрев представи приоритетите на АОБР по отношение на бизнес среда и развитието на 
икономиката. „Необходимо е да се предвидят достатъчно стимули към всеки предприемач за инвестиции в посока 
т.нар. зелен преход. Пряката подкрепа за инвестиции в дигиталната и зелената икономика ще допринесат за 
постигане на целите за декарбонизация. Тази подкрепа трябва да намери място в Националния план за 
възстановяване и устойчивост и в новия програмен период по оперативните програми. По НПВУ имаме притеснения, 
че директната подкрепа за българските предприемачи беше орязана и беше даден приоритет на финансовите 
инструменти“, сподели Добри Митрев. АОБР очаква през 2022 г. реални действия по изграждане на електронното 
управление, въвеждане на ключови показатели за ефективност на държавната администрация, преминаване към реално 
програмно бюджетиране, намаляване на бюрокрацията и възможностите за корупция, прилагане на разходо-покривния 
принцип при определяне на държавните такси, запазване на съществуващия данъчен модел, намаляване броя на 
регулаторните режими на принципа „1-in-2-out“ (при въвеждане на нова регулация или изисквания към бизнеса да се 
извеждат/премахват две съществуващи) и борба със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията. 
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев представи приоритетите на АОБР в сферата на енергетика и „зеления 
преход“. „На първо място, важно е коригиране на всички изкривявания, които наблюдаваме на пазара на 
електроенергия. Много важно е при сегашната криза какъв ще бъде подходът в нашата държава с цел компенсация 
на потребителите на свободния пазар, в т.ч. приемане на процедури и механизъм за сключване на дългосрочни 
договори за енергоинтензивната индустрия. Значително изоставаме в работата по тези проблеми. Трябва да 
благодарим за компенсациите, които са предвидени за индустрията, но те са значително закъснели и 
недостатъчни“, каза Кирил Домусчиев. Той подчерта, че наръчникът на ЕК от октомври м.г. дава възможност на всяка 
страна да бъде гъвкава в политиките и мерките в подкрепа на засегнатите от кризата с цените на енергоносителите. Като 
пример Кирил Домусчиев посочи Франция, Испания, Гърция, Румъния и други европейски държави, където се прилагат 
ефективни мерки за достъп до допълнителни квоти от евтина електроенергия за бизнеса (при цени от 40 до 60 евро на 
мегаватчас). „Много предприятия започнаха да затварят или да си намаляват мощностите, заради високите цени 
на ел.енергията. Благодарни сме за помощите, но това не са пари на енергийните централи или на бюджета – тези 
пари са взети от нас и сега генерират милиарди левове свръхпечалби. Това са парите, които се изземат от 
българските предприятия и искаме част от тях да се върнат обратно в икономиката“, настоя Кирил Домусчиев. 
Други приоритети на АОБР в енергийната сфера са: Активизиране на оперативната работа на Консултативния съвет за 
Европейската зелена сделка с оглед постигане на структуриран подход при формиране на националните политики по 
т.нар. зелен преход; Актуализация на националната Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България 
до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-
2030 г. с хоризонт до 2050 г.; Изработване и системно прилагане на Пътна карта за прехода към климатична неутралност 
и развитие на енергийния сектор в Република България с последващи мониторинг, контрол и коригиращи мерки; 
Повишаване на капацитета и активността на КЕВР за разследване и санкциониране на пазарни злоупотреби и пазарна 
концентрация; Насърчаване на производството и съхранението на електроенергия от ВИ за собствено потребление – 
както чрез облекчаване на процедурите, така и чрез адекватни финансови стимули и инструменти; Изграждане на нови 
производствени мощности в областта на електропроизводството само на пазарен принцип; Повишаване на 
ефективността на държавните предприятия в сектор „Енергетика“; Подготовка за пълна либерализация на пазара на 
електрическа енергия и защита на енергийно уязвимите. 
„Системно не достигат квалифицирани работници на пазара на труда (не само в България). Системата за обучение 
на възрастни в България не работи, както това става в ЕС. В ЕС 9,2 е процентът на тези, които се обучават на по-
висока възраст, а в България сме все още на ниво 1,6%. Искаме да се продължат усилията за връзка на образованието 
с нуждите на пазара на труда – доста неща се направиха, но все още сме далеч. Много важен елемент за България е 
привличането на висококвалифицирани специалисти от чужбина. В периода от 2012 до 2020 г. у нас са привлечени 
1040 такива специалисти – това е смешно. Всички прогнози сочат, че безработицата ще продължи да намалява, а 
недостигът на работна сила ще расте“, посочи Цветан Симеонов, председател на БТПП, представяйки приоритетите 
на АОБР в сферата на образованието и пазара на труда. Сред тях са: Подобряване на възможностите за привличане на 
чуждестранни студенти и осигуряване на възможност чуждестранни граждани, придобили висшето си образование в 
България, да получават достъп до пазара на труда в България; Повишаване на дигиталните умения на работната сила; 
Програма за приобщаване на трайно изолираните от образователния процес и/или пазара на труда лица чрез 
задължително образование чрез труд и др., вкл. принудителни мерки, както и стимули; Създаване на условия за активно 
участие на пазара на труда на работещи майки чрез осигуряване на достъпни услуги за отглеждане на деца (строителство 
на детски ясли, градини и кътове, вкл. чрез публично-частно партньорство). 
Приоритетите на АОБР в сферата на социалната политика, европейските политики и инвестициите представи 
председателят на АИКБ Васил Велев. „През тази година възнамеряваме да сме по-активни в тази сфера, да не я 
даваме на политиците и синдикатите, защото техният популизъм ни води не към храма, а в обратна посока. Не 
трябва да помагаме на здравите, силните, но мързеливи и неграмотни да продължават да живеят по този начин, 
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на измамниците, които източват обществените фондове. Трябва да помагаме на уязвимите, болните, 
нетрудоспособните. В момента не правим разлика между двете категории хора. Освен това, не правим разлика 
между „социално осигуряване“ и „социално подпомагане“. Минималната пенсия от популизъм я вдигнахме до нивото 
на медианната и повече от половината пенсионери ще получават еднаква пенсия независимо от осигурителния си 
принос. По същия начин минималната работна заплата се възприема като социална помощ. МРЗ е работна заплата 
и тя трябва да се изработи“, каза Васил Велев. Сред приоритетите на АОБР в социалната сфера са: Финализиране на 
преговорите по изработването и приемането на прозрачен механизъм за засилване на договорното начало при 
определянето на МРЗ за страната, съобразен с Конвенция № 131 на МОТ; Развитие на пенсионния модел, стимулиращ 
работещите да се осигуряват върху реалните си доходи, и интегриране на уязвимите социални групи в пазара на труда. 
Подкрепа и развитие на частните пенсионни фондове и повишаване на информираността на обществото за капиталовия 
стълб на пенсионното осигуряване; Подобряване на адекватността на подкрепата, предоставяна по линия на системата 
за социално подпомагане, и обвързването й, където е възможно, с участие в програми за базова грамотност, 
образование, обучение, полагане на труд и пр.; Преразглеждане на държавната политика, свързана с Държавния фонд за 
гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС), по отношение на стабилността на пенсионната 
система с цел ДФГУДПСда бъде реален буфер; Подобряване на съгласувателната процедура със социалните партньори 
по ключови за бизнеса досиетата, предмет на обсъждане от Съвета на министрите на ЕС; Създаване на Консултативен 
съвет за наблюдение на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост. 
*** 
Тук можете да изтеглите следните материали от пресконференцията: 

▪ СНИМКИ 
▪ ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС 
▪ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 
БНР 
 
√ АОБР призова за ускорено приемане на България в еврозоната  
Асоциацията на работодателските организации у нас призова за ускорено приемане на България в еврозоната при 
сегашния обменен курс на еврото. Другият приоритет за страната ни трябва да бъде членството в Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие, което не е самоцел, а постигнати стандарти в областта на правовата държава, 
конкуренцията и преборването с корупцията. 
Бизнесът поиска стимули и инвестиционна подкрепа за дигиталната и зелена трансформация на икономиката, за да се 
изпълнят целите на зеления преход и вижда като източник на тези инвестиции Националния план за възстановяване и 
устойчивост, който обаче в момента буди определени притеснения, заяви Добри Митрев, председател на Българската 
стопанска камара: 
"Тези притеснения произтичат от това, че първият служебен кабинет през миналата година драстично оряза средствата 
за директна финансова помощ към българските предприемачи и бяха насочени средствата предимно към финансови 
инструменти. Те са нещо много хубаво, което е и много полезно за всеки икономически оператор тогава, когато той има 
ресурси да връща тези задължения заедно със стойността на кредита и на всички съпътстващи разходи около него. На 
фона на това, че икономически конкурентни на нас държави в Европейския съюз предвидиха в техните планове огромна 
част от средствата да са безвъзмездна финансова помощ, тогавашното българско правителство не предприе действия в 
подобна посока, а на фона на изключително високите цени на енергоносителите, на инфлацията, която имаме, на фона 
на това, че ако при нас финансовите инструменти доминират над безвъзмездните средства, това ще повиши много 
повече цената на ресурса за българския предприемач и съответно ще намали неговата конкурентоспособност". 
 
НОВА ТВ 
 
√ Васил Велев: Членството на България в ОИСР означава постигнати стандарти 
Асоциацията на организациите на българските работодатели представи приоритетите си за 2022 г. 
"Членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) не е просто самоцел да се 
присъединим в един престижен клуб на богатите. Членството в ОИСР означава постигнати стандарти - за върховенство на 
правото, за правова държава, за добре работещи регулатори, институции, конкуренция, антимонополно право, малък 
сив сектор, ниско ниво на корупция". Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев. На пресконференция бяха представени приоритетите на Асоциацията на организациите на 
българските работодатели (АОБР) за 2022 година. 
По думите на Велев, членството на България в ОИСР означава и стандарти за макроикономическа и финансова 
стабилност, стандарти срещу прането на пари, всичко това, което подобрява инвестиционния климат и рейтинг на 
страната, привлича инвестиции и се създават условия за ускорен икономически растеж и по-висок жизнен стандарт. 
"Преди повече от пет години някои наблюдатели - аналитици, политолози, се притесняваха, че след приемането на 
България в ЕС няма обединяваща национална цел за нас. Тогава АОБР издигна за такава цел членството на България в 
ОИСР", каза Велев и допълни, че досега този приоритет е важен за организацията. "Ние успяхме да включим тази цел в 
дневния ред на правителството и президентството, състави се български план за постигането й, отдели се бюджет", 
изтъкна още Велев. 

https://www.bia-bg.com/gallery/view/photo/29655/
https://www.youtube.com/watch?v=qAAivABEJ1g
http://aobe.bg/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-26-PressConference-presentation.pdf
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Той посочи, че за да стане член на организацията, страната ни трябва да постигне тези стандарти, за което е необходима 
упорита работа. 
БТА съобщи вчера, че ОИСР е обявила, че започва преговори с шест страни, вкл. България. 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 най-добрите практики на ОИСР. Кандидатките ще бъдат оценявани от повече от 20 комисии. 
"Ускореното приемане на България в Еврозоната - приемането на еврото без отлагане, при сегашния обменен курс, е 
друг приоритет за АОБР", заяви Велев. 
 
Дневник 
 
√ Бизнесът предлага таванът за осигуряване да се индексира като пенсиите - с 6.1%  
Максималният осигурителен доход, който в момента е 3000 лв., да се осъвремени по швейцарското правило за 
индексиране на пенсиите от 1 юли, вместо да се вдига до 3400 лв. от 1 април, както планира правителството. 
Тази позиция ще защитават четирите работодателски организации - Българската стопанска камара (БСК), Българската 
търговско-промишлена палата (БТПП), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ), на утрешното заседание на съвета за тристранно сътрудничество, 
обявиха от организациите на обща пресконференция. Утре правителството, бизнесът и синдикатите ще обсъждат 
проектобюджетите на държавата, здравната каса и държавното обществено осигуряване за 2022 г. 
Според министъра на финансите Асен Василев максималният доход, върху който се начисляват осигуровките, трябва да 
се вдига в синхрон със средната работна заплата. За 2022 г. трябва да е 2.3 пъти от средната заплата през предходната 
година и така се получава таван от 3400 лв. 
Председателят на АИКБ Васил Велев определи като спекулация тезата, че максималният осигурителен доход трябва да е 
процент от средната заплата. "Ние сме подписали споразумение със синдикатите, че той трябва да се променя по 
швейцарското правило за индексация на пенсиите", заяви той и попита защо и таванът на пенсиите да не се вдигне също 
с 400 лв. и да достигне 1800 лв., щом правителството увеличава максималния осигурителен доход до 3400. 
От 1 юли пенсиите ще бъдат осъвременени с 6.1%, което означава максималният осигурителен доход от средата на 
годината да стане 3183 лв. 
Според работодателите не само ИТ секторът ще бъде засегнат от по-високия таван за осигуряване, защото всъщност 
около 200 хил души вземат заплати над 3 хил. лв., а в ИТ бранша работят около 50 хил. души. 
Работодателските организации не приемат и сериозния ръст на минималната работна заплата от 1 април на 710 лв. при 
сегашни 650 лв. "Това е работна заплата, а не социална помощ. Тя трябва да се изработи. Не съществува европейска 
директива, която да обвързва минималната заплата със средната и да казва, че трябва да е процент от нея", заяви Велев. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: Членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие не е просто 
самоцел  
Членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) не е просто самоцел да се 
присъединим в един престижен клуб на богатите. Това каза по време на пресконференция председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
„Членството в ОИСР означава постигнати стандарти - за върховенство на правото, за правова държава, за добре 
работещи регулатори, институции, конкуренция, антимонополно право, малък сив сектор, ниско ниво на корупция. 
Членството на България в ОИСР означава и стандарти за макроикономическа и финансова стабилност, стандарти срещу 
прането на пари, всичко това, което подобрява инвестиционния климат и рейтинг на страната, привлича инвестиции и се 
създават условия за ускорен икономически растеж и по-висок жизнен стандарт. Преди повече от пет години някои 
наблюдатели - аналитици, политолози, се притесняваха, че след приемането на България в ЕС няма обединяваща 
национална цел за нас. Тогава АОБР издигна за такава цел членството на България в ОИСР. Ние успяхме да включим тази 
цел в дневния ред на правителството и президентството, състави се български план за постигането й, отдели се бюджет", 
допълни още Велев. 
 
БТА 
 
√ Членството на България в ОИСР означава постигнати стандарти, заяви председателят на АИКБ  
Членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) не е просто самоцел да се 
присъединим в един престижен клуб на богатите. Членството в ОИСР означава постигнати стандарти - за върховенство на 
правото, за правова държава, за добре работещи регулатори, институции, конкуренция, антимонополно право, малък 
сив сектор, ниско ниво на корупция. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) Васил Велев на пресконференция в Националния пресклуб на БТА при представянето на приоритетите на 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2022 година. 
По думите му членството на България в ОИСР означава и стандарти за макроикономическа и финансова стабилност, 
стандарти срещу прането на пари, всичко това, което подобрява инвестиционния климат и рейтинг на страната, привлича 
инвестиции и се създават условия за ускорен икономически растеж и по-висок жизнен стандарт. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/01/14/4302774_ako_ne_se_vzemat_merki_ot_1_juli_dohodite_na/
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Преди повече от пет години някои наблюдатели - аналитици, политолози, се притесняваха, че след приемането на 
България в ЕС няма обединяваща национална цел за нас. Тогава АОБР издигна за такава цел членството на България в 
ОИСР, каза Велев и допълни, че досега този приоритет е важен за организацията. Ние успяхме да включим тази цел в 
дневния ред на правителството и президентството, състави се български план за постигането й, отдели се бюджет, 
изтъкна още Велев. 
Той посочи, че за да стане член на организацията, страната ни трябва да постигне тези стандарти, за което е необходима 
упорита работа. 
БТА съобщи вчера, че ОИСР е обявила, че започва преговори с шест страни, вкл. България. Другите страни са Аржентина, 
Бразилия, Перу, Румъния и Хърватия. От организацията, която понастоящем има 38 члена, 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 най-добрите практики на ОИСР. Кандидатките ще бъдат оценявани от повече от 20 комисии. 
Ускореното приемане на България в еврозоната - приемането на еврото без отлагане, при сегашния обменен курс, е друг 
приоритет за АОБР, заяви Велев. 
Той каза, че тази година работодателите ще са по-активни в социалната сфера. "Не трябва да помагаме на здравите, 
силните, но мързеливи и неграмотни да продължават да живеят по този начин; на измамниците, които източват 
обществените фондове, а да помагаме на уязвимите, слабите и болните", заяви Велев и изтъкна, че в момента не се 
прави разлика между социално осигуряване и социално подпомагане. По темата за максималния осигурителен доход 
/МОД/ Велев каза, че в IT сектора работят по-малко от 50 000 души, а заплати над 3000 лева получават близо 200 000 
души с висока квалификация - инженери, адвокати, лекари и други. Другата спекула, че МОД трябва да е функция на 
минималната или средната заплата, трябва да се развенчае, защото, по думите на Велев, съотношението, което се мери 
навсякъде, е към средния осигурителен доход. Според него това съотношение при нас е изпреварило значително 
средното в Европа, защото при 3400 лева максимален осигурителен доход би следвало максималната пенсия да е над 
1800 лева. 
Асоциацията ще направи повторен опит за нормативни промени, с които Държавният фонд за гарантиране устойчивост 
на държавната пенсионна система да стане суверенен, активно да управлява и увеличава средства и те да служат като 
инвестиции в националната икономика и да са буфер за пенсионната система. В момента фондът е част от фискалния 
резерв, не се управлява активно и доходността му е отрицателна, добави Велев. 
АИКБ ще настоява за закриването на ТЕЛК, защото това е "универсален документ, водещ до 30 привилегии и оттам силна 
причина за корупционни практики, но не решава проблемите на хората", които са свързани с остатъчната 
работоспособност и подкрепа за интеграцията им и съответната рехабилитация. 
Велев съобщи, че четирите работодателски организации ще настояват Националният план за възстановяване и 
устойчивост да се доработи и съгласува със социалните партньори, както настоява ЕК, като визира проблемите в раздел 
"Енергетика". 
 
В. Сега 
 
√ Бизнесът: Таванът за осигуряване да се индексира като пенсиите с 6.1% 
Максималният осигурителен доход, който в момента е 3000 лв., да се осъвремени по швейцарското правило за 
индексиране на пенсиите от 1 юли, вместо да се вдига до 3400 лв. от 1 април, както планира правителството. 
Тази позиция ще защитават четирите работодателски организации - БСК, БТПП, АИКБ и КРИБ, на утрешното заседание на 
съвета за тристранно сътрудничество. На него правителството, бизнесът и синдикатите ще обсъждат проекто бюджетите 
на държавата, здравната каса и Държавното обществено осигуряване за 2022 г. 
Тезата на вицепремиера и финансов министър Асен Василев е, че максималният доход, върху който се начисляват 
осигуровките, трябва да се вдига синхронно със средната работна заплата в страната и за 2022 г. трябва да е 2.3 пъти от 
средната заплата през предходната година. Така се получава таван от 3400 лв. 
"Спекулация е, че максималният осигурителен доход трябва да е процент от средната заплата. Ние сме 
подписали споразумение със синдикатите, че той трябва да се променя по швейцарското правило за индексация на 
пенсиите", коментира Васил Велев, председател на АИКБ.  
Правителството обяви, че от 1 юли пенсиите ще бъдат осъвременени с 6.1%. Това означава максималният осигурителен 
доход от средата на годината да стане 3183 лв. 
"Ако правителството увеличава максималния осигурителен доход до 3400 лв., защо таванът на пенсиите тогава не се 
вдигне също с 400 лв. и не достигне 1800 лв.", попита Велев. 
Работодателските организации не са съгласни, че само ИТ секторът ще бъде засегнат от по-високия таван за осигуряване. 
И обясниха, че в този бранш работят около 50 000 души, докато броят на работещите у нас със заплати над 3000 лв. е 
около 200 000 души. 
Работодателските организации не приемат и сериозния ръст на минималната работна заплата от 1 април на 710 лв. при 
сегашни 650 лв. "Това е работна заплата, а не социална помощ. Тя трябва да се изработи. Не съществува европейска 
директива, която да обвързва минималната заплата със средната и да казва, че трябва да е процент от нея", коментира 
още Васил Велев.  
Той пресметна, че с минималната добавка за прослужено време от 0.6% (т. нар. класове) и 20 г. трудов стаж най-ниското 
месечно възнаграждение ще стане 780 лв., което е повече от 50% от 1520 лв. - средна заплата за страната в момента. 
"Не може да искаме да станем богати без труд и без квалификация", посочи Велев. 
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Работадателските организации настояват още да бъдат запознати за действията на правителството по поправките в 
националния план за устойчивост и развитие, след като Брюксел го върна за доработка преди два месеца. "Толкова 
време вече не можем да видим актуализирания вариант и как отговаряме на забележките на Европейската комисия. Все 
още не сме се срещали и с ресорния министър на иновациите", посочи Добри Митрев, председател на БСК. 
 
Novini.bg 
 
√ АОБР представи приоритетите си за 2022 г.  
На пресконференция, 26 януари 2022 г., Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи 
приоритетите си за 2022 година. В пресконференцията участваха ръководителите на членуващите в АОБР работодателски 
организации: Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Добри Митрев – 
председател на Българската стопанска камара (БСК) и ротационен председател на АОБР за 2022 г., Цветан Симеонов – 
председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), и Кирил Домусчиев – председател на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
„Преди повече от пет години някои аналитици отбелязаха, че след приемането на България в ЕС страната ни няма 
обединяваща национална цел за нас. Тогава АОБР издигна за такава цел членството на България в ОИСР и неизменно 
оттогава този приоритет е важен за нас. Ние успяхме тази цел да я включим в дневния ред, както на правителството, така 
и на Президентството. Съставен беше български план за постигането й. Това не е самоцел, а членството в ОИСР означава 
постигнати стандарти за върховенство на правото, за работещи институции и регулатори, конкуренция, антимонополно 
право, малък сив сектор, ниско ниво на корупция, макроикономическа и финансова стабилност и т.н. Всичко това, което 
подобрява инвестиционния климат и рейтинг на страната, привлича инвестиции, създава условия за ускорен 
икономически растеж и по-висок жизнен стандарт. Щастливи сме, че с решение от вчера започват преговори на ОИСР за 
приемане на страната ни в този престижен клуб от държави“, сподели председателятя на АИКБ Васил Велев, 
представяйки националните приоритети, около които са обединени членовете на АОБР. Друг приоритет на Асоциацията 
е ускорено приемане на страната в Еврозоната без отлагане.  
 
В. Монитор 
 
√ Само 100 чужди специалисти идват да работят у нас 
Бизнесът иска по-нисък ръст на максималния осигурителен доход 
България не е притегателен център за чужди специалисти. Едва стотина чужденци идват да работят с разрешението за 
работа тип „синя карта" всяка година средно. Това показва статистика на Евростат, цитирана от председателя на УС на 
Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов на пресконференция на работодателските организации. 
Според данните в периода от 2012 до 2020 г. у нас са привлечени едва 1040 специалисти от чужбина. По данни на 
Евростат само през 2020 г. 12 000 неевропейски граждани получават синя карта, която им позволява да пребивават и 
работят в ЕС. 75% от издадените разрешения идват от Франция, Италия, Германия, Испания и Португалия. 
За поредна година бизнесът отчита системен недостиг на квалифицирани работници 
В европейски план липсата на работна ръка е проблем номер едно, докато в България той се нарежда на трето място 
след високите цени на енергоносителите и на суровините и материалите, смятат работодателите. 
Цветан Симеонов поиска подобряване на системата за обучение на възрастни, която в момента не работи. В Европейския 
съюз процентът на тези, които се обучават на по-висока възраст, е 9,6%, докато в България той е едва 1,6. Сред най-
уязвимите на работния пазар у нас са младите. Делът на безработните младежи е 20%, на фона на 15% в ЕС. 
Завършващите не само не се обучават в професионалната си област, но им липсват трудова дисциплина и 
комуникационни умения. 
Работодателите искат по-нисък ръст на максималния осигурителен доход. „Минималната пенсия от популизъм я 
вдигнахме до нивото на медианната и повече от половината пенсионери ще получават еднаква пенсия независимо от 
осигурителния си принос. По същия начин 
минималната работна заплата се възприема като социална помощ 
МРЗ е работна заплата и тя трябва да се изработи“, смята председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев. 
По думите му към момента в страната близо 200 000 души получават максимален осигурителен доход над 3000 лв. За тях 
максималната пенсия възлиза на 1620 лв. Увеличаването на максималната заплата на 3400 лв., както се обсъжда, ще 
направи максималната пенсия 1800 лв. Ако следваме ЕС, трябва да намалим, а не да увеличим заплатите, обясни Велев. 
Искат отпадане на ТЕЛК решенията 
Работодателските организации искат отпадане на ТЕЛК решенията. По думите на председателя на УС на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев те са един универсален документ, водещ до 30 привилегии, а оттам стават и причина 
за корупционни практики. ТЕЛК решенията трябва подкрепят интеграцията на хората с остатъчна работоспособност в 
пазара на труда. Вместо това здрави хора се лицензират за инвалиди, за да получават привилегии, допълни Велев. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Председателят на комисията по туризма: Ако ковид вълната затихне по-рано, ще има добър летен сезон 
Ако ковид вълната затихне рано и хотелите по морето успеят да отворят за Великден, ще има добър летен туристически 
сезон. Това заяви в "Денят започва" председателят на комисията по туризъм в 47-ото НС Илин Димитров от ПГ на 
"Продължаваме промяната". 
Личната прогноза на Димитров е, че новият туристически сезон ще бъде с около 10%-15% по-добър от миналогодишния, 
но все пак ще остане с 10%-15% по-слаб от 2019г., когато беше последният сезон преди пандемията. 
Според Димитров е нормално при поскъпването на суровините да се повишат и цените на туристическите пакети. Ръстът 
на енергоносителите от последните месеци най-вероятно ще наложи допълнителна актуализация на офертите на 
хотелиерите, предупреди той. 
Според председателя на комисията по туризъм, единственият шанс да бъде спасен секторът у нас е да се намерят 
варианти за удължаване на летния сезон и през пролетните и есенните месеци. Това може да стане чрез развитието на 
специализирани видове туризъм като СПА, конгресен туризъм, винени и приключенски турове. 
Част от хотелиерите вече са се ориентирали в тази посока като единствен начин да оцелеят по време на ковид кризата. 
Това ще донесе позитиви след приключването на пандемията, смята той. 
Според Илин Димитров е необходимо да се активизира рекламата на България като туристическа дестинация и да се 
наблегне на обучението на персонала в хотелите. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Ричард Алибегов: В скоро време ваксинирани ще излязат на протест за правото си на труд 
Тази нощ влязоха в сила новите ограничителни мерки в София. Заведения, ресторанти, кина, театри и други дейности със 
значение за общественото здраве ще работят до 22.00 часа с до 50% капацитет. 
Според бранша новите мерки са поредният удар срещу бизнеса им и това би довело до нови фалити в сектора. 
В знак на протест те са категорични, че няма да се спазват вечерния час. 
„В цяла Европа протестират неваксинираните срещу зеления сертификат, а в България в най-скоро време ще излязат на 
протест ваксинирани хора за правото си на труд, който е гарантиран по Конституция“, каза Ричард Алибегов – 
председател на асоциацията на заведенията за „Денят започва“. 
Той допълни: „Беше ни обещано, че ако успеем да мотивираме персонала си да се ваксинират, ще продължим да 
работим. Сега се намираме в условия, които ваксинирани хора трябва да останат на улицата, а това няма как да го 
допуснем. Поради тази причина се стигна до бойкот.“ 
По думите на Алибегов цялата заповед на РЗИ-София касае само ресторанти и развлекателния сектор. 
„Наложено е четворено ограничение на нашия сектор - 50% капацитет, 50% персонал, зелен сертификат и вечерен час. 
Господа, ако ще борим пандемията така, ние не сме съгласни“, заяви той. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ Народното събрание обсъжда на второ четене намаляване на състава на КЕВР 
Народното събрание ще обсъди окончателните промени в закона за енергетиката, с които се предвижда членовете на 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да се намалят от девет на пет. 
Депутатите ще обсъдят на второ четене редуциране на състава на регулатора с две квоти в състав „Енергетика“ и за 
премахване на членовете с юридически и икономически стаж. 
Основните мотиви за промените, внесени от управляващата коалиция, са оптимизиране на числения състав на КЕВР като 
независим орган, както и да бъдат реализирани значителни финансови икономии. 
Между двете четения на промените в закона за енергетиката ГЕРБ и ДПС внесоха свои законопроекти. И двете 
политически сили предлагат да отпадне предложеното от управляващите за членове на КЕВР да могат да бъдат избирани 
лица със стаж в областта на енергетиката и стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, като за такъв да се 
признава и стажът в органи на Европейския съюз, както и стаж в областта на финансите, счетоводството, търговията с 
финансови инструменти или банковото дело, свързани с енергийния сектор. 
ГЕРБ предлагат още да се разшири кръгът на лицата, които могат да правят предложения за избор на състав на КЕВР, като 
се предостави  възможност не само на народните представители, но и на президента, синдикати, работодателски и 
потребителски организации. 
 
√ Парламентарната комисия по земеделие ще обсъди таваните на европейските субсидии 
Парламентарната комисия по земеделие ще обсъди с браншовите организации таваните на европейските субсидии и 
преразпределителното плащане, които България трябва да заложи в стратегическия си план за управление на селското 
стопанство. 
Предложението на Министерството на земеделието е максималната сума за едно стопанство да е 100 хиляди евро. 

https://bntnews.bg/news/predsedatelyat-na-komisiyata-po-turizma-ako-kovid-valnata-zatihne-po-rano-shte-ima-dobar-leten-sezon-1183200news.html
https://bntnews.bg/news/richard-alibegov-v-skoro-vreme-vaksinirani-shte-izlyazat-na-protest-za-pravoto-si-na-trud-1183198news.html
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Най-крупните фермери обаче са против налагането на горна граница.  
Позицията на председателя на парламентарната комисия по земеделие Пламен Абровски, по чиято инициатива е 
изслушването на браншовите организации, ще може да чуете  в предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт". 
 
√ Евродепутати изслушват Кирил Петков и Иван Гешев 
Премиерът Кирил Петков, министрите на правосъдието Надежда Йорданова и на културата Атанас Атанасов, както и 
главният прокурор Иван Гешев ще бъдат изслушани от мониторинговата група към комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент за ситуацията в България. 
Първоначално евродепутатите от групата ще изслушат главния прокурор Иван Гешев и заместничката му Даниела 
Машева. Акцентът на разговорите ще бъде поставен върху ролята на прокуратурата у нас за утвърждаване на 
върховенството на закона, както и предизвикателствата, които стоят пред страната ни в тази насока, съобщават от 
прокуратурата. 
Липсата на отчетност на главния прокурор е една от основните критики към страната ни в доклада по хоризонталния 
механизъм за върховенството на закона на Европейската комисия от миналата година. 
Веднага след него евродепутатите от групата ще изслушат премиера Кирил Петков, както и министрите Йорданова и 
Атанасов. 
Това е третото заседание на мониторинговата група, в което ще участват представители на български институции. 
Министър-председателят ще се срещне също с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, както и с 
председатели на политическите групи на институцията.  
 
√ Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда Бюджет 2022 
На днешното си заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще обсъди проект на Закона за 
държавния бюджет за 2022 година, както и проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната 
здравноосигурителна каса за тази година. 
Заложеният икономически ръст е 4,8%. Очаква се да бъде изтеглен 7,3 млрд. лв. нов дълг, с три милиарда лева от него 
ще се погасят стари задължения, а останалите 4,3 млрд. лв. ще отидат за покриване на дефицита. Средногодишната 
инфлация ще бъде 5.6 на сто. 
Предвижда се от 1 април минималната работна заплата да бъде 710 лв., вместо досегашните 650, а максималният 
осигурителен доход да се повиши от 3000 на 3400 лв. 
От тази дата се увеличава от 12 на 15 лв. на ден минималният размер на обезщетението за безработица. 
Също от 1 април се променя размерът на месечните помощи за отглеждане на деца. За семейство с едно дете сумата е 
50 лв.,  за два - 110, за три - 165, за четири - 175 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта расте с 20 лв. За 
да имат право на парите семействата трябва да са със средно месечен доход за предходните 12 месеца, по-нисък или 
равен на 510 лв. на човек, вместо досегашните 410 лв. 
От 1 юли пенсиите се актуализират по швейцарското правило с 6,1 на сто. Таванът на пенсиите остава 1500 лв., а 
минималната пенсия се повишава на 392,57 ст. От 1 юли се очаква актуализация на бюджета, както и нов механизъм за 
увеличаване на пенсиите. 
 
√ Дискусия в Габрово за тунел под Шипка с участието на министър Караджов 
В Габрово днес ще се проведе дискусия за бъдещето на проекта за тунел под Шипка с участието на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов. Достъпът до срещата е ограничен, но желаещите могат 
да я проследят онлайн. 
Дискусията беше инициирана от местната власт, след като министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Гроздан Караджов лансира публично идеята за четирилентов тунел под Шипка. След това обясни, че ще се работи по 
съществуващия проект и след пускане в експлоатация съоръжението може да бъде разширено. 
Преди обсъждането днес министър Караджов ще направи оглед на околовръстния път на Габрово, изграден с 
европейски средства и открит през лятото на 2020-а година, който е отвеждащ към бъдещия тунел. 
Дискусията относно мащабния проект ще започне след 13 часа и заради ограничения достъп до залата, желаещите ще 
могат да я проследят от разстояние през сайта на Общината. 
 
√ Над 160 електронни услуги предлага НАП в обновения си портал 
Повече от 160 електронни услуги вече са достъпни в обновения електронен портал (Е-портал) на НАП, съобщават от 
приходната агенция. 
За по-малко от месец приходната агенция пусна 6 нови услуги, от които могат да се възползват стотици хиляди 
потребители, притежатели на персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП). 
Първата за 2022 г. нова услуга е за хазартните оператори. 
От 10 януари 2022 г. пък потребителите вече могат да подават онлайн Искане за издаване на удостоверение относно 
приложимо законодателство в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя 
(удостоверение А1), както и уведомление.  Услугата  е достъпна с ПИК или КЕП в група „Удостоверения и копия на 
документи“ в Портала за електронни услуги на приходната агенция. Чрез нея потребителите могат да попълват 
необходимите данни, съгласно избрания формуляр на искането/уведомлението, да прикачват документи и да ги 
подават, припомнят от НАП.  

https://gabrovo.bg/bg
https://portal.nra.bg/
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Най-новата електронна услуга в Е-портала на НАП  е „Приемане на искане за прихващане или възстановяване на 
надвнесени суми“ . Тя дава възможност на клиентите да подават онлайн искане за възстановяване или прихващане на 
надвнесени суми. 
"Над  300 млн. лв. годишно спестява НАП на бизнеса и гражданите от преки административни разходи, благодарение на 
въведената електронна комуникация. НАП непрекъснато се стреми да отговаря на потребителските потребности и на 
съвременните предизвикателства, като улеснява бизнеса и гражданите да изпълняват своите задължения към фиска. 
Приходната агенция е сред първите български администрации, които въведоха електронни услуги. В името на клиента и 
на неговото потребителско изживяване, ние постоянно увеличаваме броя на електронните услуги и надграждаме 
съществуващите“, каза заместник изпълнителният директор на НАП Милена Кръстанова. 
 
√ Румен Гълъбинов: Днес е един чудесен ден за българската икономика 
Интервю на Снежана Иванова с Румен Гълъбинов 
Днес е един чудесен ден за българската икономика, защото България получи дългоочакваната покана за стартиране на 
официални преговори за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това заяви в интервю за 
предаването "12+3" на програма "Хоризонт" икономистът Румен Гълъбинов: 
"Изпратено е и официално писмо до нашето правителство от Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие, в което ни уведомяват, че е взето решение с резолюция на организацията за започване на процеса на 
преговори за присъединяване на България съответно по различни теми и области. Ние сме пуснали искане за членство 
още през 2012 година, тоест почти 10 години отне получаването на тази покана и за мен това е наистина голямо събитие, 
защото членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както и членството на 
България в еврозоната са топ приоритетите на всяко едно българско управление в следващите от 3 до 5 години". 
Цялото интервю с Румен Гълъбинов можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ ОИСР започна преговори за членство с България и още пет държави 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) съобщи във вторник късно вечерта, че е започнала 
преговори за присъединяване към нейния клуб на богатите нации с България, Румъния, Хърватия, Бразилия, Аржентина и 
Перу. 
ОИСР, която в момента има 38 членове, заяви, че няма график за всяка една от кандидат членките да влезе в клуба и 
техният напредък ще зависи от придържането към най-добрите практики на организацията, като същевременно те ще 
бъде изправени пред оценка от страна на повече от 20 комисии. 
ОИСР публикува данни, представя най-добри практики и икономически насоки, като същевременно предоставя на 
своите членове международното право на принадлежност към клуб от страни с високи нива на доходи и човешко 
развитие. 
Тя се стреми да се застъпва за икономическа прозрачност, свободна търговия и демокрация. 
 
√ Георги Ганев: Има сериозни аргументи за заложения дефицит в бюджета 
България е все още под потенциала си, подчерта депутатът 
Интервю на Снежана Иванова с Георги Ганев в предаването ''12+3'' 
"България е все още под потенциала си, затова се залага такъв дефицит в Бюджет 2022. ... Намалението на баланса по 
посока дефицит се дължи на значително по-амбициозната капиталова програма на това правителство. Тя ще създаде 
производствен капацитет, който ще спомогне за бъдещи години на растеж, т.е. ще има възвръщаемост от този дефицит, 
която, при сегашните ниски лихви, обещава да е по-висока от цената на този дефицит. Така че има сериозни аргументи 
защо това се прави".  
Това заяви пред БНР Георги Ганев, депутат от "Демократична България", член на парламентарната комисия по бюджет и 
финанси. 
Той обобщи, като каза, че "колата може да се обърне, ако липсва анализ": 
"Приходите са сравнително предпазливо планирани и с почти пълна сила ще бъдат преизпълнени, освен ако не стане 
нещо прекалено драстично през 2022 година. Някои разходи, особено капиталовите, са амбициозно планирани, т.е. няма 
на касова основа да се случат тези разходи през 2022-ра. Виждам сериозни резерви за по-малък бюджетен дефицит и в 
приходната, и в разходната част на Бюджет 2022". 
Ганев подчерта, че реформите, заложени в бюджета за 2022 г., ще се видят при ревизирането му в средата на годината: 
"Тогава ще сме много по-готови с конкретни изчисления и разполагане на реформите във времето. ... Не всички реформи 
ще са през тази година. Сега съвсем ясно се виждат реформите в държавната администрация - има предвидени 
няколкостотин милиона лева за това". 
Интервюто на Снежана Иванова с Георги Ганев в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.  
 
√ Средната цена на тока в Европа за днес пада до 226 евро за MWh, а в България до 259 евро 
Средната цена на тока за четвъртък на европейските енергийни борси се понижава с 28 евро до 226 евро за мегаватчас, 
докато цената на електроенергията в България намалява с 12% до 259,7 евро за MWh (или 507,92 лева), след като за 
вчера цената в нашата страна беше най-високата в Европа (295,17 евро или 577,20 лева). 
В рамките на търговията за вчерашния ден (26-и януари) средната цена на тока в нашата страна достигна 585,67 лева за 
мегватчас, след като по време на търговията във вторник в рамките на деня тя нарасна до  756,59 лева. 
Това показват вчерашните данни от различните европейски платформи за енергийна търговия. 

https://bnr.bg/post/101591965/rumen-galabinov-dnes-e-edin-chudesen-den-za-balgarskata-ikonomika
https://bnr.bg/post/101591843/georgi-ganev-balgaria-e-pod-potenciala-si-zatova-se-zalaga-takav-deficit-v-budjeta
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Поевтиняване на средните европейски енергийни цени за четвъртък се дължи на прогнозите за по-меко зимно време 
през следващите няколко дена в голяма част от стария континент, което да доведе до по-слабо търсене на отоплителна 
енергия, както и на прогнозата за удвояване на производство на вятърна енергия (ВЕИ-та) в Германия в четвъртък, което 
доведе до солиден спад на цената на немския ток за днес с цели 48% до 120,71 евро за MWh. 
Природният газ в Европа поевтинява с над 2% към 91 евро за мегаватчас, след като нарастващото напрежение между 
НАТО и Русия поради украинската криза доведе до рязко поскъпване на газа през предходните дни към 95.50 евро за 
мегаватчас. 
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 същото време обаче петролът поскъпва към нови 7-годишни върхове, като петролът Брент доближи 90 долара за барел 
за пръв път от октомври 2014 г. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в четвъртък (27-и януари) най-високи цени на електричеството са отчетени в Сърбия 
(284,26 евро), Гърция (284,03 евро), Швейцария (274,18 евро), Словения и Хърватия (по 264,98 евро). 
Най-ниска за днес е отново цената на тока в Полша (111,38 евро за MWh), следвана от тази в Германия (120,71 евро след 
спад с над 48% спрямо цената на тока за сряда), Чехия и Словакия (по 188,53 евро). 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" за четвъртък (27-и януари) се 
понижи с 12% до 259,7 евро за мегаватчас (или 507,92 лева) спрямо 295,12 евро (или 577,20 лева) за сряда, когато беше 
достигната най-високата цена в нашата страна от началото на 2022 г. 
Около месец по-рано (на 22-ри декември 2021 г.) цената скочи до рекордните 421,59 евро (или рекордните 824,55 лева 
за MWh), показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока в сряда (26-и януари) се понижи до 
585,67 лева за мегаватчас (от 756,59 лева за мегаватчас във вторник), като най-големите обеми изтъргуван ток се 
осъществиха в ценови диапазон между 553 и 645 лева за мегаватчас. 
 

 
 
√ Национален кръг от световен конкурс ще отличи за пръв път добрите примери в българския бизнес 
Разговор на Катя Василева с Дарина Георгиева 
„Пионери в целите устойчивото развитие“ или SDG Pioneers се наричат световните награди, учредени от ООН за 
представителите на бизнеса, които тази година ще се проведат за първи път и у нас. 
Националният кръг от световния конкурс се организира от Българската мрежа на глобалния договор на ООН. Повече за 
предстоящото му провеждане и за предизвикателствата, които стремежът към устойчиво развитие поставя пред бизнеса, 
разказва в ефира на радио София изпълнителният директор на Българската мрежа на глобалния договор на ООН Дарина 
Георгиева. 
„Устойчиво развитие е това развитие, което ни позволява да вървим напред, оставяйки ресурси и за поколенията след 
нас, мислейки с перспектива за бъдещето“, поясни тя и добави, че целите за устойчиво развитие са приети от ООН и 
всички държави членки през 2015 година след дълго съгласуване с експерти от всички области на развитие. 
Те обхващат на практика всички сфери от живота – от добро здраве, през опазване на околната среда, чист въздух, 
иновации, отговорно производство и потребление, антикорупция, чиста енергия, защото всяка от тези сфери касае 
качеството ни на живот и нашия живот лично. „Напредъкът по тези цели показва напредъка ни като общество“, допълни 
тя. 
Бизнесът в момента е изправен през много предизвикателства, които са свързани не само с последиците от ковид 
кризата, а въобще с човешкия потенциал, с прекъсване на веригите на доставки, изчерпването или нарушаването на 
природните ресурси, корупцията и т.н. Негова задача е да търси решение как да излезе от тези затруднения като се 
фокусира не само върху бизнес целите си, но и върху приноса си за обществото. 
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Според Дарина Георгиева има все повече примери за добри практики в българския бизнес през последните години. 
Все повече стават и компаниите, които инвестират в образование, здравеопазване или развитие на дигиталната 
грамотност „Със сигурност бизнесът днес много повече работи не само за собствения си успех, но и за постигане на 
обществен принос“. 
Националният конкурс, който ще отличи представителите на добри практики в българския бизнес се фокусира именно 
върху това какъв е приносът на съответната компания в постигане на целите за устойчиво развитие, формулирани от 
ООН. 
Българският финалист ще бъде излъчен в средата на март 2022, а световните носители на приза Ес Ди Джи Пайниърс ще 
бъдат обявени по време на срещата на върха на лидерите на глобалния договор на ООН в Ню Йорк. 
Повече подробности от разговора чуйте в звуковия файл. 
 
√ Еврокомисията изключва големи промени в предложението за зелени инвестиции 
Европейската комисия няма да прави никакви фундаментални ревизии на предложенията, които класифицират ядрената 
и енергията от природен като устойчиви, заяви в сряда комисарят по финансовите пазари Марейд Макгинес, въпреки 
възраженията на някои държави от Европейския съюз. 
Комисията включи газовите и ядрените инвестиции в проект за правилата си за "таксономия за устойчиви финанси", 
разпространен в края на 2021 г., тъй като блокът се стреми да направлява преминаването към зелена енергия и се бори с 
кризата при доставките на газ на фона на напрежението с Русия. 
"Може да успеем да променим предложението в едно или друго място, за да отговорим на някои възражения. Но 
всъщност имаме ограничено пространство за маневриране", посочи Макгинес пред Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
предаде Ройтерс. 
Германският министър на икономиката Роберт Хабек, член на еколога на Зелените, заяви ден по-рано, че Берлин трябва 
да гласува против плана за определяне на ядрените електроцентрали като устойчив енергиен източник, освен ако това 
предложение не бъде променено. 
През седмици на разгорещен дебат относно предложенията, Германия и други членове на ЕС заявиха, че са необходими 
газови инвестиции, за да им помогнат да се откажат от използването на по-замърсяващите околната среда въглища. 
Други обаче посочиха, че определянето на дадено изкопаемо гориво като зелено ще подкопае доверието в ЕС, тъй като 
съюзът се стреми да бъде глобален лидер в борбата с изменението на климата. 
По подобен начин и ядрената енергия разделя страните членки. Франция, Чехия и Полша са сред тези, които казват, че 
ядрената енергия трябва да играе голяма роля в ограничаването на глобалното затопляне, тъй като не отделя парникови 
газове. Австрия, Германия, Люксембург и други държави обаче са против, позовавайки се на опасения относно 
радиоактивните отпадъци. 
Трипартийното коалиционно правителство на германския канцлер Олаф Шолц, състоящо се от лявоцентристките 
социалдемократи, Зелените и пробизнес ориентираните Свободни демократи, също е разделено по въпроса. 
По време на коалиционните преговори пре есента на миналата година трите партии не успяха да се споразумеят за 
съвместна формулировка относно правилата за зелени инвестиции на ЕС и поради това не споменаха темата в 
коалиционното си споразумение, представено през ноември. 
Еврокомисар Макгинес каза, че ядрената енергия и тази, произвежданата чрез природен газ, са необходими като 
преходни технологии "и като такива те ще бъдат ясно обозначени" по пътя към "по-чисто и по-добро бъдеще". 
 
√ Президентът на Румъния: В контакт сме със САЩ и Франция за допълнителни войски на наша територия 
Румъния е готова да приеме допълнителни натовски войски на своя територия и е в контакт със Съединените щати и 
Франция за реализация на това намерение, заяви президентът на страната Клаус Йоханис, цитиран от Ройтерс. 
НАТО разполага с около 4 000 войници в Румъния. 
Йоханис посочи, че кризата около Украйна налага консолидиране на съюзническото присъствие на източния фланг като 
изключително отбранителна мярка. 
 
√ Германското правителство понижи прогнозата си за растежа през 2022 г. до 3,6% 
Германското правителство намали в сряда прогнозата си за растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната през 
2022 г. до 3,6% от първоначално прогнозираните 4,1 на сто, направена през октомври, тъй като последният ръст на 
коронавирусните инфекции възпрепятства икономическата активност и предприятията едва започват да виждат 
облекчаване на проблемите с ограничените доставки. 
Министерството на икономиката заяви, че началото на годината е особено предизвикателство за сектора на услугите в 
страната, но възстановяването трябва да набира скорост през цялата година. 
"По време на все още трудната фаза на възстановяване на икономиката, ние ще продължим програмите за помощ за 
компаниите и политиките в подкрепа на временно отстранените от работа", каза министърът на икономиката Роберт 
Хабек."С нарастващия процент на ваксиниране, скоро би трябвало да стане възможно овладяването на пандемията по 
устойчив начин и намаляването на помощта при кризисни ситуации. Тогава икономическото възстановяване ще се 
ускори значително", допълни той. 
"Последиците от коронавирусната пандемия все още са забележими и много компании все още трябва да се борят с тях“, 
заяви още икономическият министър при представянето на новите макропрогнози. Въпреки това той добави, че 
производството на страната "все още е стабилно" и ще се върне към нивата си от пандемията през настоящата година. 

https://bnr.bg/post/101592024/nacionalen-krag-ot-svetoven-konkurs-shte-otlichi-za-prav-pat-dobrite-primeri-v-balgarskia-biznes
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Освен това в доклада се прогнозира, че броят на заетите в Германия ще се увеличи с 425 000 и ще достигне нивото си 
преди началото Covid пандемията още през първата половина на годината. Немските управляващи също така 
прогнозират, че нивото на безработица ще намалее през 2022 г. с 0,6 процентни пункта до 5,1%. 
Инфлацията обаче се очаква да се ускори през тази година до 3,3%, което да доведе и до настояването за по-високо 
заплащане на труда. Въпреки това управляващите в Берлин не виждат сигнали за евентуална ценова спирала, свързана с 
растящите доходи. 
 
√ Оттеглено е изискването за ваксиниране на служители в големи компании в САЩ 
Американското правителство официално оттегли изискването  работниците в големите компании да се ваксинират или 
да  бъдат тествани редовно за Covid-19. 
Администрацията по безопасност и здраве при работа потвърди  информацията, но заяви, че продължава да насърчава 
работниците да се ваксинират. 
В началото на ноември беше обявено изискването компаниите с повече от 100 служители  да заставят работниците си да 
бъдат ваксинирани или да се тестват редовно  за Covid-19. 
Разпоредбата  трябваше да влезе в сила от 4 януари и да засегне 80 милиона служители в  Америка, но много щати и 
бизнеси оспориха разпореждането в съда и на 13 януари Върховният съд спря  изпълнението му. 
Според решението на съда Администрацията по безопасност и здраве при работа  е превишила правомощията си. 
Дейвид Майкълс, епидемиолог преподавател в  университета „Джордж Вашингтон“ , бивш  представител  на 
Администрацията  по безопасност и здраве при работа, казва, че агенцията може да обмисли ново правило, което ще 
включва други мерки, предназначени да предотвратят разпространението на  Covid-19 на работните места, като 
изискване за носене на маски за лице, социална дистанция и по-добри вентилационни системи. 
 
√ САЩ и НАТО отхвърлиха искане на Русия Украйна да не бъде приемана в Алианса 
Съединените щати и НАТО предадоха на Русия официалните си отговори по исканите от Москва гаранции за сигурността 
ѝ, в които се отхвърлят руските претенции да не се допуска членство на Украйна в Алианса. 
Руските предложения за гаранции в сферата на сигурността бяха оформени в два проектодоговора - двустранен между 
Русия и Съединените щати, и многостранен между Русия и НАТО. На 15 декември м.г. руският-заместник министър на 
външните работи Сергей Рябков лично предаде документите на американския заместник-държавен секретар Уенди 
Шърман, а на следващия ден те бяха изпратени в столиците на всички натовски държави. 
Русия настоява за правни гаранции, че НАТО няма да се разширява повече на изток, че военната инфраструктура на 
Алианса ще бъде изтеглена на позициите от 1997 г. и че в непосредствена близост до руските граници няма да се 
разполагат ударни оръжейни системи. 
В отговор на руските претенции срещу бъдещо членство на Украйна и Грузия в НАТО от Алианса заявиха, че всяка страна 
трябва да запази правото да уреди националната си сигурност. 
„Русия трябва да се въздържа от употреба на сила, агресивна реторика и действие срещу съюзниците и други нации. Тя 
също трябва да изтегли войските си от Украйна, Грузия и Молдова, където те са разгърнати без съгласието на тези 
страни“, призова генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, който заедно с американският държавен секретар 
Антъни Блинкън подчерта готовността си да изслушат руската страна. 
Блинкън увери и че в случай на ескалация от Вашингтон ще вземе мерки срещу нарушения в енергийните доставки. 
„Предприемаме стъпки срещу прекъсването на глобалните енергийни доставки, в случай че Русия реши да превърне 
природния си газ в оръжие, като ореже още повече доставките си за Европа. 
Водим дискусии с правителства и големи производители по целия свят за увеличаване на производствения им капацитет. 
Съгласуваме мерките със съюзниците и партньорите ни, включително как най-добре да използваме наличните енергийни 
запаси. 
Всичко това - за да смекчим евентуален ценови шок и да гарантираме, че хората в САЩ и Европа ще имат енергията, от 
която се нуждаят, независимо от това, което Москва ще предприеме“, каза американският държавен секретар. 
Блинкън обяви, че Вашингтон предлага на Москва „сериозен дипломатически път“, подчерта готовността си да изслушат 
руската страна. Той каза още, че очаква да се срещне с руския външен министър Сергей Лавров в близките дни. 
 
√ Кристалина Георгиева: Възстановяването на световната икономика се забавя заради САЩ, Китай и Омикрон 
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви, че има две причини за 
забавянето на възстановяването на световната икономика. 
„Първата, защото двата големи двигателя на растежа – САЩ и Китай се забавиха“, посочи тя в интервю за журналистката 
Кристиан Аманпур от CNN International 
„Втората - заради Омикрон. Това води до повече ограничения на мобилността и в резултат се отразява на растежа, 
особено през първите месеци на тази година“, заяви Георгиева. 
Тя даде интервю на известната журналистка във връзка с излизането на новия доклад на МВФ “Световните икономически 
перспективи”. 
В него се посочва, че вариантът Омикрон на Covid-19 създава препятствия за световната икономика, които ще забавят 
растежа през тази година. 
Базираната във Вашингтон финансова институция намали прогнозата си за световния БВП за 2022 г. до 4,4%, което е с 
половин пункт по-малко от октомврийската оценка, поради "препятствията", причинени от последната епидемия, макар 
че се очаква те да започнат да отшумяват през второто тримесечие на годината. 
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„Световната икономика навлиза в 2022 г. в по-слаба позиция, отколкото се очакваше по-рано", заяви МВФ в 
тримесечната актуализация на своите Световни икономически перспективи, като добави, че "появата на варианта 
Омикрон в края на ноември заплашва да върне назад този несигурен път към възстановяване", подчертават от МВФ. 
 
Сега 
 
√ “Пишеш нещо, удря те ток“ – властта умува как да проверява хоум офиса 
В парламентарната комисия по електронно управление се състоя чутовен дебат за дистанционната работа  
Как ще се проверява спазването на трудовите права и условията на труд при работата от дома – на тази тема бе 
посветено последното заседание на парламентарната комисия по електронно управление. Дискусията бе по повод 
анонсираната тия дни кампания на Главна инспекция по труда (ГИТ) за проверка на хоум офиса. Тя бе доста интересна – и 
защото принципно дистанционната работа ще е все по-разпространена форма на заетост, което тепърва ще изисква 
регламентирането й; и защото онагледи почти комично неразбиране в представителите на властта за същината на 
проблема. 
Така например повечето посочени хипотетични нарушения, а и решенията им, касаеха работа с техника, предоставена от 
работодателя. Пише служител на компютър, устройството гръмва, наранява го – служителят може да претендира за 
обезщетение при трудова злополука, даде пример зам-министърът на труда Иван Кръстев. В реалността обаче малцина 
работят с техника на работодателя, ползват своя, и работодателят не може да бъде отговорен за повредата. 
На дискусията подробно бе обсъден и феноменът “винаги на линия“, тоест изискването служителят да бъде в 
непрекъсната готовност да се включи в работния процес. Депутатите поразсъждаваха колко лоша тази практика, но 
стигнаха до извода, че в редица случаи е практически неконтролируем. Учителите например са “винаги на линия“ заради 
обаждания на родители и ученици, търговци – заради интерес на клиенти. Всички тези отношения излизат от рамките 
служител – работодател. Бе казано също, че има начини чрез проверка на компютъра на служителя да се проследи 
спазва ли се работното време. Практически обаче неспазването му може да става и чрез телефонна връзка - отново 
формата на контрол е изключително трудна и неясна.  
Може би затова сигналите в ГИТ за нарушения през последните 2 години са едва 38. В предишните години пък въобще не 
е имало. Шефът на ГИТ Елена Аврамова отхвърли опасенията, че проверяващите едва ли не ще нахлуват в домовете – ще 
се реагира по сигнал, след повикване от самия служител. 
Тя и Кръстев гарантираха, че целта на проверките е служителят да бъде защитен, приоритетни са неговите права. 
Депутатите обаче не се сетиха да попитат (пък и отговорът се знае) какво би се случило със служител, който се жалва от 
работодателя си - дали той впоследствие няма да бъде уволнен например. 
Кръстев обясни, че проверките ще акцентират върху спазването на работно време и плащането на извънредния труд. 
Аврамова пък съобщи, че работодателите ще получат електронни въпросници за начина на организиране на 
дистанционната работа. Анкетите са практика, която от месеци се ползва от ГИТ. Не стана ясно обаче на кои точно фирми 
ще бъдат пращани въпросниците. В контекст се разбра, че това ще бъдат работодателите, за които тече проверка по 
сигнал. Но Аврамова добави, че въпросници ще се пращат и на фирми, за които в минали периоди са установявани 
нарушения – да се свери вече изправни ли са.  
--------------------------------------- 
Още въпроси на депутати и отговорите на Аврамова: 
Въпрос: Човек работи вкъщи, пада и чупи крайник - полага ли му се застраховката, която работодателят осигурява, когато 
човекът е на стандартното работно място? 
Отговор: Всеки случай е специфичен сам за себе си. Трябва да се види дали произшествието е свързано конкретно с 
работата. 
Въпрос: Пишеш нещо, удря те ток и падаш... Защитен ли е работникът? 
Отговор: Ако има злополука, работодателят следва да назначи вътрешна комисия. Ако тя установи, че се касае за 
инцидент, се подава декларация в НОИ. Ако работодателят не подаде декларация, в едногодишен срок работникът може 
да информира НОИ и да се проведе допълнителен контрол. 
Въпрос: Работя дистанционно от дома, обаче ми спира интернетът. Моят работодател ме санкционира, как 
процедираме? 
Отговор: Работодателят няма как да санкционира, той не може да удържа от възнаграждението. Удръжки от 
възнаграждението се правят единствено със съгласието на работника. 
Въпрос: Ами ако работникът излъже, че му е спрян интернетът. Може ли доставчикът да издава удостоверение за 
авария? 
Отговор: Всичко е възможно, но е извън компетенциите ни. 
Следва лек смях. Темата се оказва забавна. 
 
√ Кирил Петков: Ще се отбраняваме с части на българската армия 
Нито един наш войник няма да участва в евентуален конфликт в Украйна, декларира в парламента военният 
министър 
Правителството реши, че ще разчита изцяло на българската армия в ситуацията, свързана с напрежението по оста Русия-
НАТО. "Отбранителната ни стратегия ще е изградена на база на българската армия. Тя ще е водеща, което значи 
български войски, българско командване и българско военно лидерство". Това обяви премиерът Кирил Петков след 
закритото заседание на правителството, на което бе изготвена национална позиция на България по кризата Русия-НАТО.  
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"Правителството реши да приоритизира българската стратегия в посока деескалация на напрежението, както и да 
използва всички възможности по дипломатичен път този конфликт да бъде решен", добави още министър-
председателят. 
Петков обяви, че армията е недофинасирана през годините  и "затова ще се приоритизира компенсацията по 
натрупаните дефицити". "Целта е България повече да не е само консуматор на сигурност, а да е конструктивен партньор в 
НАТО.", заяви премиерът. От думите на премиера, разяснени по-късно и от военния министър, стана ясно, че 
правителствената позиция е, че българско бойно формирование ще тренира за отбрана и евентуално участие в операция 
на НАТО, а няма да има присъствие на части от други страни-членки. Другата версия е, че ще се направи българска част 
от 1000 човека, а в нея ще се влеят сили на НАТО, които ще се водят обучаващи или част под българско командване. Така 
ще бъде направен опит да се тушира наличието на чужди войници, както това бе направено с базите, които се водят 
български, а в тях има до 2500 чужди войници почти постоянно. 
Преди Петков да изложи позицията на МС, на закрито заседание правителството обсъди доклад на министъра на 
отбраната за ситуацията, свързана с напрежението между Запада и Русия заради Украйна. То започна с благодарности на 
Петков към  министъра на отбраната Стефан Янев, защото „след заседанието на Съвета по сигурността във вторник, в 
бърз порядък е предложил детайлен и ясен доклад за българската позиция, която защитава изцяло националния ни 
интерес“. 
В следобедните часове правителството изложи позицията си на извънредно заседание в парламента. Темата 
бе конфликтът Русия-Украйна, предизвикал напрежение между НАТО и Руската федерация. Също така се обсъди и ролята 
на България в процеса на вземане на решения в НАТО по темите, както и евентуалното разполагане на съюзнически 
въоръжени сили на наша територия. Изслушани бяха премиерът Кирил Петков, министърът на отбраната Стефан 
Янев, министърът на външните работи Теодора Генчовска и ръководителите на ДАНС, Държавната агенция Разузнаване и 
Военното разузнаване. Депутатите първо изслушаха премиера и министрите, после им задаваха въпроси, след което на 
закрито заседание разпитваха шефовете на служби. 
По време на парламентарното изслушване, военният министър обяви, че нито един български войник няма да участва в 
конфликт или каквото друго и да е било в Украйна. Той направи тази декларция след настояване от депутата от БСП и 
председател на парламентарната комисия по отбрана Атанс Зафиров. "Нито един български войник няма вземе участие в 
какъвто и да е вид конфликт или операция на територията на Украйна или друга държава, без решението да е взето в 
Народното събрание или в Министерския съвет", заяви от парламентарната трибуна Янев. 
В България няма чужди военни бази, а съоръжения, които се използват от партньорите ни от НАТО и САЩ, обяви още 
военният министър. Поводът бе искането на “Възраждане” “американските бази у нас” да бъдат премахнати до една 
година.ъЧужди бази на българска територия няма, имаме съвместни съоръжения по договор със САЩ от 2006 г., настоя 
Янев. Той подчерта, че става дума за четири съоръжения. Две от тях саавиобазите “Граф Игнатиево” и “Безмер”, които се 
ползвали за кацане на военните и две бази за съвместни тренировки - в Ново село и в складовата база в Айтос.ъВ тези 
съоръжения е имало учения и на други страни членки на НАТО. Да, в момента има бойна техника и около 200 войници в 
Ново село, обяви Янев и подчерта, че максимума чужди войници, които може да са едновременно в България е 2500 
човека. 
Премиерът Кирил Петков пък обясни, че България има стройни плановe за евакуация на българските дипломати от 
Украйна. Те ще се осъществяват само при ескалация на напрежението. Засега такава евакуация не се налага, обясни 
Петков и повтори, че България има готовност да я осъществи във всеки един момент. Според Петков, рисковете за 
България от кризата са свързани с енергетиката и по-специално с доставките на газ. Страната ни работела по стратегия, 
която включва и вариант, при който има прекъсване на доставките на руски природен газ заради ситуацията около 
Украйна. „Имаме ясен план и сме в ясна комуникация с ЕК какви мерки бихме направили, ако се случи прекъсването на 
доставките“, заяви министър-председателят. „Българските домакинства и бизнес ще имат алтернатива при един такъв 
сценарий“, твърди той. 
Стефан Янев: България може да се включи в учение на НАТО с батальон до 1000 души 
Още рано сутринта, военният министър Стефан Янев обяви в интервю за БНТ, че предлага България да се включи в 
съвместно учение на НАТО с един батальон от не повече от 1000 души.  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, страната ни може да се възползва от кризата, като се даде възможност на българските въоръжени 
сили да се развиват чрез повече тренировки и участия в учения, които носят капацитет. 
Стефан Янев изтъкна по Националната телевизия, 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. По негови 
думи се използва дори говоренето, че опасността е неизбежна. Възможно е тази реторика да е част от дипломатическите 
усилия на едната или другата страна в опит да получи по-добри резултати на преговорите, обяви военният министър. 
Той коментира и срещата с посланика на САЩ Херо Мустафа преди дни. Разговорите са били за кризата между НАТО и 
Русия, както и за изтребителите F-16, блок 70. Направено е запитване към фирмата производител за доставка на още 8 
изтребители F-16, като се очаква отговор да има през март или април. Детайлите са важни, както и какво ще има в 
пакета, заяви Янев. 
Борисов: Ще подкрепим, ако правителството поиска в България да дойдат натовски войници 
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"Ако правителството поиска на територията на България да дойдат натовски войници, самолети, кораби по плана на 
НАТО, ние ще ги подкрепим", заяви лидерът на партията Бойко Борисов в профила си във „Фейсбук“. 
"Ние сме убедени, че само общата отбрана на всички като един ще спрат агресията. И сме убедени, че ако се допусне 
заради никаквата ни политика в момента, конфликт, ще понесем тежки загуби. Дали американски, дали френски, дали 
каквито и да са войници - те са натовски. Така че ние подкрепяме", добави той. Борисов коментира и че това не е наша 
агресия, а отбранителен план, за да се обуздае евентуална агресия. Той призова за решителност от страна на България по 
отношение на напрежението НАТО-Русия. 
 
√ Транспортните фирми вещаят фалити, ако тол таксите се увеличат 
Правителството е заложило 290 млн. лв. допълнителни приходи от увеличаване на броя на платените пътища  
Разширяването на тол системата и увеличаването на пътни такси ще предизвикат много фалити, предупредиха тези дни 
представители на автобусния и товарния транспорт. Очакванията им са правителството да направи платени още 3000 км 
пътища в страната. 
Заявка вече бе дадена от министъра на регионалното развитие Гроздан Караджов. Той обяви, че обхватът на тол-
системата ще бъде разширен с включването и на второкласните шосета, а за тeжĸoтoвapнитe пpeвoзни cpeдcтвa щe има 
и пo-виcoĸи пътни тaĸcи, защото сега приходите идват основно от винетките за леките автомобили. Промяната щe ce 
cлyчи пpeз втopoтo тpимeceчиe нa 2022 г., cлeд пpeгoвopи c пpeвoзвaчитe и вcичĸи бpaншoви opгaнизaции, обясни преди 
време Караджов. Разговори по темата с транспортните фирми досега все още не са водени. 
В същото време финансовият министър Асен Василев залага сериозен ръст на приходите от тол-такси в бюджета за 2022 
г. "За 2022 г. се допуска промяна на сегашния обхват на републиканската пътна мрежа и актуализация на тарифата за 
изминато разстояние", е записано в средносрочната бюджетна прогноза, която съпътства проектобюджета за тази 
година. 
Повече подробности откога ще бъде направена промяната и как ще бъде актуализирана тарифата на пътните такси 
за товарните автомобили над 3,5 т няма. Финансовото министерство обаче е изчислило, че за 2022 г. очаква 290 млн. лв. 
ръст на приходите от пътни такси, а за 2023 г. – 40 млн. лв. повече. За 2024 г. се предвижда запазване на приходите до 
размерите от 2023 г., в която годишните приходи от тол такси ще достигнат 520 млн. лв. 
"В транспорта положението е изключително тежко и повишение на тол-таксите още повече ще го влоши. Кризата с 
цените на горивата е сериозна. Освен нея трябва да отбележим и изключително сериозната кадрова криза, опашките по 
границите, затварянето на заводи. Тези, които имат дългосрочни договори, не могат да ги изпълнят, търпят неустойки", 
коментира пред БНР Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи. 
Арабаджиев припомни, че превозите на товари не получават никакви компенсации, не се и очакват такива. 
Автобусните превозвачи пък още не са получили предвидените 40 млн. лв. ковид-помощи с актуализацията на бюджета 
през септември миналата година. Над 560 автобусни фирми подадоха заявления в края на декември и още чакат 
одобрение. От Камарата на автобусните превозвачи определят отлива на пътници като изключително голям и 
изразяват опасения, че най-малките фирми, които возят по няколко пътници, няма да се доберат 
до никакви компенсации.  
"Въвеждането на допълнителни тол такси, каквото беше анонсирано, ще бъде още по-голям бич", заяви пред БНР Васил 
Пиронков, председател на Камарата на автобусните превозвачи. Той посочи, че малките автобусни превози изнемогват и 
дотират дейността си със свои резерви или трупат дългове и са заплашени от преустановяване на дейност. 
„В нашия бранш е изключено да се увеличават цените на билетите, като изключим големите републикански транспортни 
схеми, където един превозвач е монополизирал целия транспорт. Има населени места, където се возят двама, пет, десет 
човека. Ако увеличиш цената на билета, кой ще се качи в този автобус?“, коментира още Васил Пиронков. Според 
него големите автобусни превозвачи най-много ще настояват да се вдигнат цените, защото при тях ще има най-голям 
икономически ефект. 
 
√ Какви са новите срокове на ковид сертификатите 
У нас документът за ваксинация е безсрочен. За пътуване в чужбина обаче трябва имунизация в последните поне 9 
месеца или бустерна доза 
"Не се предвижда промяна на сроковете на валидност на „зелените сертификати“, които гражданите ползват на 
територията на България". Това съобщи на брифинг пред медии главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев 
във връзка с новите правила за пътуване в ЕС. 
Както стана ясно, ЕС промени срока на валидност на цифровите COVID сертификати за ваксинация - от 1 февруари т.г. 
те вече ще важат само 9 месеца, а не 1 г. По тази причина се оказа, че европейските цифрови COVID сертификати за 
ваксинация на 93 000 българи, чиито ваксинационен курс към 1 февруари е завършен преди повече от 270 дни, няма да 
бъдат валидни за пътуване в ЕС. "Тази мярка не се отнася за използването на сертификата на територията на България. У 
нас правилата няма да бъдат променяни", посочи доц. Кунчев. По думите му лицата с изтичащи сертификати, могат да си 
поставят бустерна доза, когато пожелаят - сертификатите за поставена бустерна доза не са ограничени от ЕК със срок на 
валидност. 
В тази връзка министерството на здравеопазването припомни, че има три вида Европейски цифров COVID-сертификат, 
които можем да ползваме при пътуване в ЕС - за ваксинация срещу COVID-19, за преболедуване на COVID-19, доказано с 
PCR-тест и за отрицателен резултат от проведено изследване с PCR-тест или с антигенен тест. 
Европейски цифров COVID-сертификат за ваксинация 

https://www.segabg.com/hot/93-000-bg-sertifikati-stavat-negodni-es-1-fevruari
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- При завършен ваксинационен курс този документ е със срок на валидност за пътуване в ЕС 270 дни. При завършен 
ваксинационен курс и поставена бустерна доза документът не е ограничен със срок на валидност в ЕС. На територията на 
България обаче сертификатът за ваксинация може да се ползва като „зелен сертификат“, като при завършен 
ваксинационен курс, а срок на валидност не е фиксиран. 
Европейски цифров COVID-сертификат за преболедуване 
- Такъв получават гражданите, които притежават документ, удостоверяващ, че лицето е прекарало COVID-19, потвърдено 
с PCR тест. Този документ е с давност 6 месеца и може да се ползва в Европейския съюз. У нас, като „зелен сертификат“ 
същият документ можете да ползвате в продължение на една година. Само на територията на България за „зелен 
сертификат“ със срок на валидност една година се признава и удостоверението за преболедуване, доказано с бърз 
антигенен тест. 
Европейски цифров COVID-сертификат за отрицателен резултат 
- Той се получава след проведено изследване, което може да бъде както с PCR, така и с антигенен тест. Валидността на 
сертификатите за изследване е 48 ч. за бърз антигенен тест и 72 ч. – за PCR. Този документ може да се използва и на 
територията на България като „зелен сертификат“ при същите срокове на валидност. 
Българска практика - сертификат за антитела  
За „зелен сертификат“ у нас, за разлика от западните държави, се признават и резултатите от лабораторни изследвания 
за антитела. За да получите удостоверението за наличие на антитела, стойностите на антителата срещу SARS-CoV-2 трябва 
да са доказани чрез количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG и да надхвърлят 150 BAU/ml. Документът е със срок 
на валидност 90 дни и важи само на територията на България. 
Всички варианти на Европейски цифров COVID сертификат могат да бъдат изтеглени от Националната здравно-
информационна система (www.his.bg). Приложението за проверка на сертификатите е COVID CHECK BG. То може да бъде 
изтеглено от тук: https://play.google.com/store/apps/details?id=dcc.check.bg Издаването и валидирането на цифровия 
сертификат на ЕС може да се направи и през чатбот канала във Viber  на Единния информационен портал за COVID-19 
www.coronavirus.bg 
ПРЕПОРЪКА 
Междувременно, Съветът на ЕС съобщи, че е приел препоръка, с която се променят правилата за налагане на 
ограничения при пътуване, свързани с пандемията от ковид. 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.  
Както стана ясно, препоръчва се още 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 въпросните предложения да се прилагат за пътувания от страни, които не попадат 
в т.нар. тъмночервена зона.  
 
√ Хърватия заплашва Сърбия с вето в ЕС за кражба на история и култура 
Загреб предупреди Белград да спре да присвоява чуждо културно наследство, ако иска да влезе в Евросъюза 
Сърбия ще понесе последствията от кражбата на културното наследство на Хърватия в преговорите за присъединяване 
към Европейския съюз, предупреи хърватският министър на външните работи и европейските въпроси Гордан Гърлич 
Радман, цитиран от БГНЕС. 
Присвояването на чуждо културно наследство е скандално, но очевидно се вписва в хегемонистичната политика на 
разпространение на т.нар. „Сръбския свят“, каза още Гордан Гърлич Радман в град Пула. Той участва там заедно със своя 
гръцки колега Никос Дендиас в дискусия по време на Конференция за бъдещето на Европа, озаглавена „Подготовка за 
утрешния ден: глобално и регионално ангажиране на Европейския съюз, аспекти на сигурността и отбраната“. 
На 23 декември 2021 г. в Сърбия бе приет Законът за културното наследство, който включи в старите и редки 
библиотечни материали издания на дубровнишката литература, които до 1867 г. принадлежат „както към сръбската, така 
и към хърватската култура“. Приемането му предизвика яростни критики от хърватски официални лица и културни 
институции. 
След приемането на оспорвания закон посолството на Хърватия в Белград предупреди сръбските власти, че смята за 
неприемливо присвояването на хърватското културно наследство и поиска среща с министъра на културата Майя 
Гойкович. 
Сърбия не оспорва, че литературата на Дубровник до 1867 г. принадлежи към културното наследство на хърватите, 
съобщиха белградски медии, позовавайки се на изявление на сръбското министерство на културата и информацията, 
което смята, че това наследство е общо. 
Разпоредбата на Закона за културното наследство, според която изданията на дубровнишката литература към 1867 г, 
принадлежат както към сръбската, така и към хърватската култура, не означава, че Сърбия оспорва, че старата 
дубровнишка литература е част от хърватското културно наследство, казаха от министерството. 
„Именно по примера на двойното наследство, общото езиково минало и отношението към литературното наследство 
най-добре се разпознават европейските ценности и перспективите за добросъседски отношения“, казаха от сръбското 
министерство на културата. 

http://www.his.bg/
https://play.google.com/store/apps/details?id=dcc.check.bg
http://www.coronavirus.bg/
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Сръбското министерство на културата и информацията реагира с изявление на оценките на Института за хърватски език и 
лингвистика (IHJJ), който на 17 януари осъди законовите решения на Сърбия, заявявайки, че литературата на Дубровник е 
присвоена. 
„Сръбската академия на науките и изкуствата (САНУ), Белградският университет, Матица сръбска и други научни 
институции са определили, че старата дубровнишка литература е уникално явление сред южните славяни, което има 
свои особености и представлява голямо общо благо. Въз основа на езика, на който е написана, може да бъде както 
сръбска, така и хърватска", каза сръбското министерство в обяснението си за законовите разпоредби, приети в края на 
миналата година. 
Хърватският министър на културата Нина Обулен Коржинек заяви по-рано, че законовите разпоредби на Сърбия относно 
литературата на Дубровник са професионално необосновани. 
„Очаквам Сърбия да промени този закон и да спре да посяга към културното наследство на Хърватия“, каза Обулен 
Коржинек. На 19 януари хърватският евродепутат Карло Реслер призова Европейската комисия да реагира на 
оспорваната разпоредба от сръбския Закон за културното наследство. 
Сърбия ще понесе последствията от отнемането на културното наследство на Хърватия в преговорите за присъединяване 
към ЕС, категоричен е министърът на външните работи и европейските въпроси на Хърватия Гордан Гърлич Радман. 
„Отнемането на хърватското културно наследство не е в съответствие с европейските ценности и перспективата, която 
Сърбия е избрала, със сигурност ще има определени последици, когато бъдат отворени определени ключови глави като 
образованието“, каза Гърлич Радман пред репортери.  
 
Мениджър 
 
√ "Булгаргаз" ще предложи по-ниски цени за февруари 
Поевтиняване на природния газ с между 14 и 18 процента през февруари може да предложи "Булгаргаз". Това стана ясно 
по време на откритото заседание на КЕВР вчера за обсъждане на прогнозните цени за синьото гориво. 
"Булгаргаз" ще внесе окончателното си заявление с ценовите предложения на 1 февруари, но "при всички положения  не 
очакваме изненади и ще има намаление на цената на природния газ, въпреки динамиката на пазарите в Европа", посочи 
по време на заседанието изпълнителният директор на газовата компания Николай Павлов. 
Доставките на природен газ от Русия не са застрашени, заяви още той в отговор на въпрос на шефа на КЕВР Иван Иванов, 
породен от нарастващото напрежение около Украйна.  
"Миналата седмица бордът на директорите имаше разговор с колегите от "Газпром". Нямаме никакви притеснения, 
никакъв знак, че ще има прекъсвания на доставките", изтъкна Павлов пред КЕВР. 
Той добави, че от "Газпром" са потвърдили, че доставките на природен газ ще се изпълняват не само в България, но и в 
региона и Европа. Руската компания е уверила, че ще изпълнява стриктно договореностите и ще доставят количествата 
природен газ. 
"Към настоящия момент България получава максимално възможните количества природен газ, които азерският 
доставчик се съгласява да достави", каза още изпълнителният директор на "Булгаргаз". 
По думите му, сключените споразумения са изцяло в интерес на българската страна. "Те изключват възможността 
азерската страна да активира наказателна клауза по договора, отчитайки липсата на това договорно трасе. В случай, че е 
нямало такива договорни споразумения, "Булгаргаз" не само, че нямаше да има възможност да получава азерски 
природен газ, но и щеше да заплаща и санкция за количества, които не може да получи", отбеляза Павлов. 
Той посочи, че тези временни споразумения дават възможност на българския пазар да достигат количества природен газ, 
които са по договорната цена още от първия ден на доставка.   
 
√ Нов ръст на депозитите у нас 
С 9.1% растат депозитите на неправителствения сектор през ноември 2021-а спрямо същия месец на 2020 г., сочи 
статистиката на БНБ. По сметка на нефинансови и финансови предприятия – инвестиционни и пенсионни фондове, 
финансови посредници и застрахователни дружества, домакинства и обслужващите ги нетърговски организации, са 
блокирани 101.9 млрд. лв. към края на годината, които представляват 79.3% от БВП. От тях депозитите на нефинансовите 
предприятия са 31.7 млрд. лв. (24.7% от БВП) в края на декември. В сравнение със същия месец на 2020 г. те се 
увеличават с 8.5 на сто. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 16.9% на годишна база през декември 2021 
г. и достигат 3.6 млрд. лв., които представляват 2.8% от БВП. Депозитите на домакинствата и обслужващите ги 
нетърговски организации (НТООД) са 66.5 млрд. лв. (51.8% от БВП) в края на декември 2021 година. Те се увеличават 9% 
спрямо същия месец на 2020 г., съобщават от Централната банка. 
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Нетните вътрешни активи са 78.4 млрд. лв. в края на годината и бележат ръст с 12.6% спрямо същия месец на 2020 г. 
Тогава основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 78.6 млрд. лв. и нараства спрямо декември 2020 г. с 
11.9 на сто. 
Растат и кредитите 
През декември 2021 г. вземанията от неправителствения сектор под формата на кредити, репо-сделки, дългови ценни 
книжа и акции и други капиталови инструменти се увеличават с 8.8%, като достигат 73.4 млрд. лв. 
През декември кредитите за неправителствения сектор възлизат 71.1 млрд. лв. и представляват 55.4% от БВП при 70.6 
млрд. лв. спрямо месец по-рано, като увеличението на годишна база е с 8.7 на сто (Графика 2). Изменението в размера 
на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови 
институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 216.4 млн. лв., посочват от БНБ. Кредитите на 
нефинансовите предприятия нарастват с 4.6% на годишна база през декември 2021 г. и достигат 37.2 млрд. лв. (29% от 
БВП); на домакинства и НТООД те са 28.9 млрд. лв. (22.5% от БВП). Спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават с 
13.4%. 
На 14.1 млрд. лв. възлизат жилищните кредити към края на годината, като нарастват със 17.6% на годишна база. 
Потребителските кредити се увеличават с 11.1% до 13.2 млрд. лв. спрямо декември 2020 г. 
 

 
 
Нетните чуждестранни активи са 71.2 млрд. лв. в края на 2021-а при 72.661 млрд. лв. месец по-рано. Те нарастват със 7% 
в сравнение с декември 2020 г. В края на годината чуждестранните активи се увеличават с 11.3% и достигат 84.8 млрд. 
лева. 
 
√ Повишения на борсите в Европа преди решението на Фед за лихвите 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия в сряда и бяха на път 
да регистрират най-доброто си представяне в рамките на една сесия от началото на декември насам, докато 
инвеститорите се подготвяха за нова информация за затягането на паричната политика на Федералния резерв на САЩ на 
фона на растящата инфлация в страната, предаде Ройтерс. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 9,03 пункта, или 1,96%, до 468,62 пункта, удължавайки печалбите от 
вторник, след като в понеделник изтри 4% от стойността си. Печалбите бяха поведени от туристическия индекс SXTP, 
който напредна с 4,67%. 
Немският показател DAX се повиши с 326,61 пункта, или 2,16%, до  15 450,48 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 напредна със 127,12 пункта, или 1,72%, до 7 498,58 пункта. Френският измерител CAC 40 записа ръст от 
156,82 пункта, или 2,29%, до 6 994,78 пункта. 
Федералният резерв представи решението си за лихвените проценти по-късно вчера, като пазарите вече бяха взели 
предвид в ценообразуването увеличение на лихвите през март, последвано от три други повишения до края на годината. 
Търговията на европейските фондови борси през последните дни е доста волатилна, като това се дължи най-вече 
на  геополитическото напрежение около потенциален военен конфликт в Украйна, както и на решението на Фед. 
„Виждаме ръст, защото (европейските акции) се движиха много бързо в една посока. Не е изненадващо, че откриваме 
известна стабилност на тези нива“, коментира Ник Нелсън от UBS. 
„Очакваме Фед да изрази ясна позиция относно повишението на лихвите през март. След като това премине пазарите 
може да са по-спокойни“, каза Нелсън, като добави, че инвеститорите скоро ще започнат да се фокусират върху 
печалбите за четвъртото тримесечие в Европа. 
Акциите на италианската модна група Tod’s скочиха с 12,28%, след като тя заяви, че продажбите й са се увеличили с почти 
40% миналата година – първи ръст след пет последователни години на спад. 
Цената на книжата на компанията за хигиенни и здравни продукти Essity се понижи с 4,21%, след като тя отчете по-голям 
от очакваното спад на тримесечната печалба и заяви, че планира да увеличи допълнително цените на фона на рекордно 
високите разходи. 
Листнатите във Франкфурт акции на BioNTech поскъпнаха със 7,74%, след като германската компания и нейният партньор 
Pfizer заявиха, че са започнали клинични изпитвания на нова версия на тяхната ваксина срещу COVID-19, насочена 
специално към варианта Омикрон на коронавируса. 
Загуби на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха понижения във вторник в поредна волатилна сесия преди решението на 
Федералния резерв на САЩ за паричната политика, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията със спад от 66,77 пункта, или 0,19%, до 34 297,73 пункта, след вайки 
бурна търговия, при която в един момент бе надолу с 819 пункта, а в друг бе напреднал с 226 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 53,68 пункта, или 1,22%, до 4 356,45 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq изтри цели 315,83 пункта от стойността си, или 2,28%, приключвайки деня при 
ниво от 13 539,29 пункта. 
Движенията във вторник дойдоха, след като предходната сесия Dow завърши деня на зелена територия, компенсирайки 
спад от над 100 пункта. Nasdaq пък се възстанови от понижение от 4,9%. S&P 500 също записа печалба след по-ранен 
спад. 
Банковият и енергийният сектор, които могат да спечелят много от възстановяването на икономиката и повишаването на 
доходността по държавните ценни книжа, поведоха печалбите във вторник. Доходността по 10-годишните американски 
облигации достигна около 1,78% във вторник, подновявайки ралито си за 2022 г. На този фон акциите на Bank of America 
и Citigroup поскъпнаха с 1,98% и 2,25%, а тези на Occidental Petroleum и APA Corp – с 8,12% и 8,28%. 
Най-голям ръст в Dow и S&P 500 записа American Express, чиито акции поскъпнаха с 8,92%, след като финансовият отчет 
на компанията надмина очакванията на пазара. По-добрите от очакваното резултати на IBM и Johnson & Johnson 
доведоха до ръст на цените на книжата на двете компании с 5,65% и 2,86%. 
Технологичните акции отново попаднаха в трудно положение, като книжата на Nvidia поевтиняха с 4,48%, а тези на 
Microsoft – с 2,66% 
General Electric беше сред най-големите губещи в S&P 500, като цената на книжата на компанията се понижи с 5,98%, 
след като приходите й за тримесечието не отговориха на очакванията. 
За януари S&P 500 е надолу с 8%, като индексът е на път да запише най-лошото си месечно представяне от март 2020 г., 
когато пандемията „зарази“ пазарите. 
Инвеститорите чакат резултатите от приключващата днес двудневна среща на Федералния резерв, надявайки се, че тя ще 
донесе повече информация за това кога и с колко централната банка ще увеличи лихвените проценти. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Индексите на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в сряда, докато 
инвеститорите чакат решението на Фед за лихвите. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа спад от 120,01 пункта, или 0,44%, до 27 011,33 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 22,61 пункта, или 0,66%, до 3 455,67 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 16,10 пункта, или 0,70%, до 2 329,17 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng отчете ръст от 46,29 пункта, или 0,19%, до 24 289,9 пункта. Акциите на Tencent и JD.com поскъпнаха съответно с 
0,86% и 1,43%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 11,15 пункта, или 0,41%, до 2 709,24 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 6,97 пункта, или 1,14%, до 606,75 пункта. BGBX40 се понижи с 1,12 пункта, или 0,80%, до 
138,02 пункта. BGTR30 напредна с 0,89 пункта, или 0,13%, до 671,43 пункта. BGREIT се понижи с 0,15 пункта, или 0,09%, до 
671,43 пункта. 
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√ Еврото сe доближава до границата от 1,12 долара 
Курсът на еврото се понижи след очакваната новина, че напролет УФР ще прибегне до затягането на монетарната 
политика в САЩ, което засили позициите на долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1215 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1277 долара. 
 
√ Федералният резерв сигнализира, че ще повиши основния лихвен процент през март 
Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ очаквано остави основния си лихвен процент непроменен, но 
сигнализира, че ще го повиши в средата на март, предадоха световните агенции. 
В комюнике, публикувано след края на двудневното й заседание за паричната политика вчера и днес, американската 
централна банка аргументира своите планове с високата инфлация, която е доста над целевото равнище от 2 процента, и 
със солидния трудов пазар. 
Основният лихвен процент в САЩ е на сегашното си равнище от 0-0,25 процента от март 2020 г. Тогава той бе понижен от 
Федералния резерв в началото на пандемията от новия коронавирус, за да подкрепи тежко засегнатата икономика, 
насърчавайки потреблението. 
УФР обяви също, че от февруари ще намали двойно - от 60 на 30 милиарда долара - обема на активите, които изкупува 
месечно. Програмата ще бъде спряна от март, предаде БТА. 
В началото пазарите реагираха положително на изявлението на американската централна банка, като доларът поскъпна, 
но водещите индекси поеха надолу, след като президентът на УФР Джероум Пауел предупреди, че инфлацията в САЩ 
остава над целевото равнище, а проблемите със снабдителните проблеми са по-сериозни и по-трайни, отколкото се е 
смятало. 
 
√ Цените на петрола се понижиха на фона на поскъпването на щатския долар 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък, следвайки поскъпването на щатския долар на фона на 
сигналите, че Федералния резерв на САЩ скоро ще затегне паричната си политика, предаде Ройтерс. 
Петролът по-широкия спад на финансовите пазари, предизвикан от информацията, че Фед ще повиши основния лихвен 
процент през март. Това доведе до засилване на позициите на долара спрямо водещите валути. По-силният долар прави 
вносът на петрол по-скъп за страните, използващи други валути на вътрешния си пазар, което води до спад на търсенето. 
Към 8:40 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,61 долара, или 0,68%, до 89,35 долара за барел, след като в 
сряда напредна с 2%. Цената на американският лек суров петрол WTI се понижи с 0,70 долара, или 0,80%, до 86,65 
долара за барел, следвайки ръст от 2% в предходната сесия. 
На пазара продължава да се отразява и геополитическото напрежение между Украйна и Русия, което предизвиква 
опасения от проблеми с енергийните доставки в Европа. 
В същото време групата ОПЕК+ все още не може да реализира целта си за увеличаване на доставките с 400 хил. барела на 
ден всеки месец, тъй като по-малките производители изпитват затруднения с повишаване на добива. 
„Продължаващите проблеми с доставките и нарастващото напрежение между Русия и Украйна подкрепят цените на 
петрола. Те поевтиняха малко днес, но това не е нищо повече от техническо движение“, коментира Хауи Лий, икономист 
от Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапур. 
Междувременно Администрацията за енергийна информация на САЩ съобщи, че запасите от суров петрол на страната са 
нараснали с 2,4 млн. барела през седмицата до 21 януари, достигайки 416,2 млн. барела. Анализаторите, анкетирани от 
Ройтерс, очакваха спад със 728 хил. барела. Запасите от бензин пък са се понижили с 1,3 млн. барела до 247,9 млн. 
барела – най-големият спад от февруари 2021 г. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници  
в. 24 часа  - Пациентска организация към министър и здравна каса: 2 милиона хронично болни на опашка за рецепта при 
джипито с COVID заразени 
в. Труд - Тъмни страсти около милионите на тотото 
в. Телеграф 5 - Комин пали по една къща на ден 
в. Монитор  - Цакат болни с 200 лв. за общинска линейка 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа– Депутати плюят като децата за COVID, но няма кой да глоби тези без сертификат и тост 
в. 24 часа  - 6 града със спецстатут на стари столици 
в. Труд - Брюксел пита Петков за невярната декларация 
в. Труд  - Вадим лична карта само с акт за раждане 
в. Телеграф  - Правителството реши: Модернизираме армията, стягаме батальон 
в. Телеграф - Линейка взема 200 лв. за транспорт на болна баба 
в. Монитор - При конфликт НАТО - Русия: Използваме БГ батальон за възпираща сила 
в. Монитор - С поправки в закон: Приравняват акта за раждане с личната карта 
Водещи интервюта 
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в. 24 часа  - Д-р Иван Маджаров, председател на Български лекарски съюз: Осъзнайте, че сме на прага на пропастта - 
липсват лекари и сестри, трябват спешни мерки 
в. Труд - Инж. Методий Стелиянов, одитор по пътна безопасност в Австралия, пред "Труд": Нови мантинели на "Хемус" са 
по-опасни от старите 
в. Телеграф – Богомил Манчев, председател, на Булатом: Токът за бита скача с 30% след мораториума 
в. Монитор - Проф. Симеон Ананиев от Асоциацията на българските жп превозвачи: Строителството на линията София-
Скопие започва два пъти, но парите изчезват 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Трите бюджета през 2022-а - много различни един от друг 
в. Труд  - Пак ни се налага снишаване 
в. Телеграф  - За кожодерите със златни линейки 
в. Монитор  - Лично мнение: Зеленият сертификат като начин на употреба 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Напрежението НАТО-Русия. След извънредното заседание на Народното събрание – българските 
позиции 

- По-строги мерки в София и други градове в страната – как се контролират 
- Как държавата ще реши проблемите на туризма в пандемията? 
- Метрото и електротранспортът в София няма да могат да платят сметките си за ток – какво следва? 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Напрежението между Русия и Украйна. Каква трябва да е позицията на България - коментар на бившия 

външен министър Надежда Нейнски и бившия военен министър Георги Панайотов. 
- Полицай си резервира лично паркомясто с табелка пред блока - как ще бъде наказан служителят на 

реда. 
- Магърдич Халваджиян за десетия юбилеен сезон на най-любимото шоу „Като две капки вода”. Кои ще 

са звездните участници 
 
√ Предстоящи събития в страната на 27 януари 
София. 

- Министър-председателят Кирил Петков заминава на работно посещение в Брюксел. 
- От 10:00 ч. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе дистанционно заседание. 
- В 11:00 ч. Калоян Паргов и членове на ИБ на БСП – София ще се поклонят и ще поднесат цветя на 

Паметника на Съветската армия по повод Международния възпоменателен ден на Холокоста и 
годишнината от освобождаването от Червената армия на оцелелите в концентрационния лагер 
„Аушвиц“. 

- От 14:30 ч. в зала 4 в сградата на парламента на пл. „Княз Александър І“ №1. Комисията по превенция и 
противодействие на корупцията ще изслуша председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров. 

- В 16:00 ч. Калоян Паргов ще вземе участие в отбелязването на Международния ден в памет на жертвите 
на Холокоста в Аула Магна на Алма Матер. 

*** 
Ловеч 

- От 8:45 ч. Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил ще оглави Архиерейска 
Златоустова света Литургия в храм "Св. Троица; Православната църква отбелязва Пренасяне мощите на 
св. Йоан Златоуст. 

- От 10:00 ч. в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведе първото заседание на Общински съвет 
– Ловеч. Свикването е на основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. 

*** 
Видин 

- От 10.30 ч., в залата на Общински съвет ще се проведе пресконференция във връзка с оптимизация на 
училищната мрежа в Община Видин. 

- От 10:30 ч., в залата на Общински съвет - Видин ще се проведе пресконференция във връзка с 
оптимизация на училищната мрежа в Община Видин. 

*** 
Сливен 

- От 9:00 ч. в зала „Май“ местният парламент в Сливен ще гласува Програмата за развитие на туризма на 
община Сливен за 2022 г. 

*** 
Стара Загора 

- От 16:00 ч.пред сградата на Областна управа - Стара Загора Сдружението на заведенията организира 
протест. 

*** 
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Благоевград 
- От 11:00 ч. в зала „22-ри Септември“ на Община Благоевград председателят на Общински съвет 

Благоевград Радослав Тасков организира пресконференция на 27 януари. 
*** 
Перник 

- От 9:30 ч. в зала "Панорама"ще се проведе заседание на Общински съвет Перник. 
*** 
Пловдив 

- От 9:00 ч. Общински съвет – Пловдив ще проведе редовно заседание. 

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

