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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
NOVA NEWS 
 
√ АИКБ: Около 150 000 души са безработните, търсещи работа и още толкова "обезкуражени"  
От сдружението "Тук-там" споделят, че се очаква над 200 000 работни места да бъдат отворени през годината 
"Програмите за подкрепа на много места доведоха до там безработни да получават повече отколкото работещи на 
заплата. Около 150 000 души са безработните у нас, които си търсят работа, а поне още толкова не си търсят - наричат ги 
"обезкуражени". Има 12 000 назначени на фона на над 20 000 безработни за първите три седмици на 2022 г. 1000 души 
седмично са оставали без работа миналата година, а сега са 4 пъти повече, но това е характерно за началото на януари". 
Това заяви за "Твоят ден" Васил Велев от АИКБ. 
По думите му сред факторите за безработица е съкращаването на дейността на доста предприятия. 
"Има и голям недостиг на работна ръка със средна и висока квалификация. Работодателите приемат и неграмотни, 
обучават ги, работят известно време, емигрират и предпочитат да се върнат и да получават 60% от заплатите си в 
чужбина", разкри той. Според него прогнозата е безработицата да е 5%. "Всяка година губим 50 000 души на пазара на 
труда. Бизнеси, които разчитат на много труд, трудно ще намират кадри", прогнозира Велев. 
От своя страна Мина Топалова от сдружението "Тук-там" смята, че се очаква над 200 000 работни места да бъдат 
отворени през годината. "В нашия кариерен портал виждаме увеличение на броя предлагани места, както и в 
кандидатствалите. Важно е да се каже знае имат квалификацията кадрите да заемат свободните позиции и дали 
работодателите са готови да ги обучат", посочи тя. И допълни, че трябва да се влагат повече усилия в преквалификация. 
"В IT сектора, производството, финансите и преработващата промишленост има силно търсене на кадри", подчерта 
Топалова. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: Около 150 000 души са безработните у нас  
Програмите за подкрепа на много места доведоха до там безработни да получават повече отколкото работещи на 
заплата. Около 150 000 души са безработните у нас, които си търсят работа, а поне още толкова не си търсят - наричат ги 
"обезкуражени". Това каза за Нова телевизия Васил Велев от АИКБ. 
„Сред факторите за безработица е съкращаването на дейността на доста предприятия. Има 12 000 назначени на фона на 
над 20 000 безработни за първите три седмици на 2022 г. 1000 души седмично са оставали без работа миналата година, а 
сега са 4 пъти повече, но това е характерно за началото на януари. Има и голям недостиг на работна ръка със средна и 
висока квалификация. Работодателите приемат и неграмотни, обучават ги, работят известно време, емигрират и 
предпочитат да се върнат и да получават 60% от заплатите си в чужбина", разкри той. Според него прогнозата е 
безработицата да е 5%. "Всяка година губим 50 000 души на пазара на труда. Бизнеси, които разчитат на много труд, 
трудно ще намират кадри", допълни още Велев. 
От своя страна Мина Топалова от сдружението "Тук-там" смята, че се очаква над 200 000 работни места да бъдат 
отворени през годината: "В нашия кариерен портал виждаме увеличение на броя предлагани места, както и в 
кандидатствалите. Важно е да се каже знае имат квалификацията кадрите да заемат свободните позиции и дали 
работодателите са готови да ги обучат. В IT сектора, производството, финансите и преработващата промишленост има 
силно търсене на кадри.“ 
 
БТА 
 
√ Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушна подкрепа на проектите на бюджетните 
закони  
След пет часа участниците в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ не постигнаха 
единодушна подкрепа на проектите на бюджетните закони. Част от социалните партньори подкрепят в различни части 
бюджетите, имаха конструктивни забележки или такива, свързани с различни заложени политики, каза министърът на 
финансите и председател на НСТС Асен Василев след заседанието на съвета. 
Предстоят корекции и се надявам да се приемат от Министерския съвет, а след това и да бъдат гласувани в Народното 
събрание, допълни Василев. 

https://nova.bg/news/view/2022/01/28/354741/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-150-000-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D1%89%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8/
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Минималната работна заплата се предвижда да бъде 710 лв., посочи той. 
Представителите на синдикалните организации изразиха позициите си, но работодателите отказаха да направят 
изявление за своите. 
По-късно в съобщение от пресслужбата на Министерския съвет беше посочено, че от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България /АИКБ/ и Съюза за стопанска инициатива /ССИ/ са подкрепили проекта на Закон за бюджета на НЗОК 
за 2022 г., от Българската търговско-промишлена палата /БТТП/ и от Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България /КРИБ/ принципно са подкрепили, но с бележки, а от Българска стопанска камара /БСК/ и 
представителите на синдикатите са се въздържали от подкрепа 
По проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. КТ "Подкрепа" и ССИ са изразили 
подкрепата си, но с бележки, от БТПП принципно са го подкрепили, но също с бележки, от БСК и от КНСБ са въздържали 
от цялостна подкрепа, а от АИКБ и КРИБ не са го подкрепили. 
От АИКБ са подкрепили с препоръки проекта на Закон за държавния бюджет за 2022 г. Независимо от наличието на 
определени положителни мерки, които са предвидени, от БСК са изразили резерви към проекта на Закон за държавния 
бюджет за 2022 г. и мотивите към него. От БТПП са изразили принципната си подкрепа, а от ССИ са подкрепили проекта, 
но с бележки. КРИБ не подкрепя проекта. От КНСБ са оценили позитивно усилията на правителството в ключови сектори, 
но са изразили категорично несъгласие с политиката по доходите и в данъчната система. Подкрепяйки определени 
заложени в проекта политики, от КТ "Подкрепа" са изразили редица препоръки за по-устойчив бюджет за тази година. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Нито един от социалните партньори не застана на 100% зад проектобюджета 
Проектобюджетът за 2022 г. на финансовия министър Асен Василев премина през Националния съвет за тристранно 
сътрудничество, без да получи категорична подкрепа от нито един от социалните партньори. Това стана ясно от 
съобщение на правителствената пресслужба за заседанието на тристранката, което се проведе на 27 януари (четвъртък). 
Обсъждането на проектозакона за държавния бюджет с работодателските организации и синдикатите е задължителна 
стъпка преди одобряването му от Министерския съвет и внасянето му в парламента.  
По време на дискусията почти всички работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, или са изразили резерви, 
или са обявили само принципна подкрепа към фискалната рамка, или са се въздържали. Това се отнася и за двата 
синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа".  
"АИКБ изразява резерви относно Средносрочната бюджетна прогноза и подкрепя с препоръки проекта на Закон за 
държавния бюджет за 2022 г. Независимо от наличието на определени положителни мерки, които са предвидени, 
БСК изразява резерви към проекта на Закон за държавния бюджет за 2022 г. и мотивите към него. БТПП принципно 
подкрепя; ССИ подкрепя с бележки; КРИБ не подкрепя. 
КНСБ оценява позитивно усилията на правителството в ключови сектори, като изразява категорично несъгласие с 
политиката по доходите и в данъчната система. Като подкрепя определени, заложени в проекта, политики, КТ 
„Подкрепа“ изразява редица препоръки за по-устойчив Бюджет 2022", съобщиха от правителствения пресцентър. 
Разработеният проектобюджет за 2022 г. от екипа на вицепремиера Василев предвижда увеличение на размера на 
минималната работна заплата от 650 на 710 лв., считано от 1 април 2022 г., както и увеличение на заплатите на 
педагогическите специалисти до 125% от средната работна заплата за страната. За инфраструктура общият предвиден 
размер на капиталовите инвестиции в бюджета е 8.2 млрд. лв. 
В икономическата политика се предвиждат 410 млн. лв. за продължаване на мярката 60/40 за подкрепа на бизнеса за 
запазване на заетостта за шест месеца. По отношение на данъчната политика пред 2022 г. ще се запазят съществуващите 
данъчни ставки, като ще се премахне данъка върху лихвите за физическите лица. Ще се предостави възможност за 
използване на ваучерите за храна и за погасяване на сметки за ползвани за битови нужди електрическа енергия и вода, 
като стойността им се увеличи от 80 на 200 лв. 
В разходите за енергетика са предвидени 481 млн. лв. за програми за компенсиране на разходите на 
електроразпределителните и електропреносни дружества и за небитовите крайни потребители.  450 млн. лв. са 
заложени за компенсиране на високите цени на електроенергията и природния газ за небитовите потребители за 
първото тримесечие на 2022 година. 
Василев и екипът му са разработили рамката при очакван растеж на БВП от 4.8%, освен това е заложен дефицит от 5.9 
млрд. лв. (4.1% от БВП) в края на годината, както 7.3 млрд. лв. лимит за поемане на нов държавен дълг. С 3 милиарда от 
тях обаче ще бъдат рефинансирани стари задължения. Максималният осигурителен доход се предлага да бъде 
повишен от 3000 лв. на 3400 лева, което не се приема добре от някои от партиите в управляващото мнозинство и не е 
ясно дали ще мине в парламента. 
Очакванията са проектозаконът за бюджета да бъде внесе в парламента до края на януари и да бъде приет в края на 
февруари. Финансовият министър Асен Василев вече обяви, че през юни-юли ще предложи актуализация на бюджета, 
която ще обхваща по-пълно политиките от коалиционното споразумение между "Продължаваме промяната", БСП, "Има 
такъв народ" и "Демократична България. 
 
НОВА ТВ 
 
√ След НСТС: Без единодушна подкрепа за новите бюджетни закони  
Бяха обсъдени бюджетите на НЗОК, ДОО и държавен бюджет 2022 
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След проведените дискусии Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушна подкрепа по 
проектите на бюджетните закони. 
"Дълга и конструктивна среща" - така финансовият министър Асен Василев определи Съвета, който се 
проведе дистанционно. Заседанието беше онлайн, тъй като от вторник вицепремиерът е с положителен тест за 
коронавирус и остава под карантина. Дневният ред беше изцяло фокусиран върху държавния бюджет за тази година.  
"Ще нанесем няколко малки корекции в бюджетите и се надявам те да бъдат приети от Министерския съвет, за да може 
след това да се входират за разглеждане в НС", уточни Василев. 
В точка първа от дневния ред НСТС обсъди проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 
2022 г. Законопроектът беше представен от управителя на Националната здравноосигурителна каса. Участие в дискусията 
взе министърът на здравеопазването Асена Сербезова. 
Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 5 678 270,1 хил. лв., което представлява увеличение с 560 
210,7 хил. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. 
В точка втора от дневния ред НСТС разгледа проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 
2022 г. Законопроектът беше представен от управителя на НОИ. Със становище участие в дискусията взе министърът на 
труда и социалната политика Георги Гьоков.  
Проектът предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2021 г., да се увеличат с 6,1%. Като се прибавят 
еднократните допълнителни суми към тях, се очаква ръстът на пенсиите да е с 13,4%. Средната пенсия през 2022 г. ще 
достигне 573,76 лв. без COVID добавката от 60 лв., която ще се изплаща на всички пенсионери в периода януари-юни. 
 

 
 
Пак от 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши на 392,57 лв. Максималният 
размер на получаваните една или повече пенсии през 2022 г. е 1500 лв. През 2022 г. за изплащане на пенсии са 
предвидени 14,119 млрд. лв. – с 1,072 млрд. лв. повече в сравнение с разходите през 2021 г.  
Тристранката се обедини около това най-малкото обезщетение за безработица да стане 18 лева на ден, вместо 
заложените 15 лв. Предвижда се от 1 април минималната работна заплата да стане 710 лв., вместо досегашните 650 лв., 
а максималният осигурителен доход да се повиши от 3000 лв. на 3400 лв. 
Също от 1 април се променя размерът на месечните помощи за отглеждане на деца. За семейство с едно дете сумата е 
50 лв., за две – 110 лв., за три – 165 лв., за четири - 175 лв. За втората година майчинството се увеличава на 710 лв. 
В трета точка от дневния ред на заседанието на НСТС правителството и социалните партньори обсъдиха проекта на Закон 
за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 
2022-2024 г. като мотиви към него. Законопроектът беше представен от вицепремиера по еврофондовете и министър на 
финансите Асен Василев. 
На срещата присъстваха синдикати, но работодателски организации нямаше. По думите на Асен Василев те участвали 
активно преди самата среща. 
Пламен Димитров, представляващ КНСБ, заяви, че инфлацията ще бъде по-висока от заложената в националния бюджет. 
По думите му КНСБ не вижда проблем със заложения от управляващите Дълг, защото е предвидено той да е около 30% 
от БВП. Но с една голяма уговорка, добави Димитров – ако няма война и ако пандемията от коронавирус не се 
задълбочи. 
„За първи път ми се случва по време на заседание на НСТС да има чуваемост от страна на управляващите”, каза Ваня 
Григорова от КТ „Подкрепа” по повод увеличеното обезщетение за безработица. 
Въпреки удовлетворението от синдикатите не спестяват и критиките. „Имаме множество забележки към бюджета. По 
отношение на заплащането на служителите на правителството, по отношение на помощите за енергийно бедни 
граждани, не бизнеси", коментира тя. 
След проведените дискусии Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна единодушна подкрепа по 
проектите на бюджетните закони. Социалните партньори изразиха следните позиции: 
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АИКБ и ССИ подкрепят проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г., БТПП и КРИБ принципно подкрепят, но с 
бележки; БСК, КНСБ и КТ „Подкрепа“ – се въздържат от подкрепа. 
По проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. КТ „Подкрепа“ и ССИ подкрепят с 
бележки, БТПП принципно подкрепя – също с бележки; БСК и КНСБ – се въздържат от цялостна подкрепа, АИКБ и КРИБ 
не подкрепят. 
АИКБ изразява резерви относно Средносрочната бюджетна прогноза и подкрепя с препоръки проекта на Закон за 
държавния бюджет за 2022 г. 
Независимо от наличието на определени положителни мерки, които са предвидени, БСК изразява резерви към проекта 
на Закон за държавния бюджет за 2022 г. и мотивите към него. 
„Доста международни агенции дават различни прогнози, както за ръста на БВП, така и за суровия петрол и в случай, че се 
реализира съществено отклонение от макрорамката на Министерството на финансите, опасенията ни са, че може да се 
достигне и до доста големи размери на бюджетен дефицит”, заяви Мария Минчева - зам.-председател на БСК. 
От Българската стопанска камара не виждат ползва от вдигането на максималния осигурителен доход. „В момента тези, 
които са инвестирали най-много време, най-много усилия, за да повдигнат своята квалификация и да имат високо 
добавен труд с висока добавена стойност, ако в момента им се увеличи осигурителната вноска, а работодателя не им 
увеличи възнаграждението, това ще бъдат единствените хора, чиито възнаграждения ще бъдат намалени”, посочи 
Минчева. 
БТПП принципно подкрепя; ССИ подкрепя с бележки; КРИБ не подкрепя. 
КНСБ оценява позитивно усилията на правителството в ключови сектори, като изразява категорично несъгласие с 
политиката по доходите и в данъчната система. 
Като подкрепя определени, заложени в проекта, политики, КТ „Подкрепа“ изразява редица препоръки за по-устойчив 
Бюджет 2022. 
Предстои промените да бъдат разгледани от Министерския съвет, а след това входирани за разглеждане и в Народното 
събрание. 
 
Debati.bg 
 
√ Бизнесът критикува част от решенията, заложени в проектобюджета 
След проведените дискусии по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество не се постигна единодушна 
подкрепа по проектите на бюджетните закони.  
Традиционно бизнесът критикува част от текстовете, представени от правителството, заложени в проектите за държавен 
бюджет, на здравната каса и на общественото осигуряване. Както вече стана ясно минималната работна заплата от 1 
април се увеличава от 650 лева на 710 лева. Финансовият министър Асен Василев още съобщи, че правителството 
обмисля на определен етап тя да се обвърже със средната заплата, макар че това все още да не е заложено като текст. От 
бизнеса критикуват увеличението на заплатата, като посочват, че няма реална обосновка за това действие.  
Бизнесът също така възразява и срещу намерението на правителството от 1 април да увеличи минималният осигурителен 
доход на 3400 лв. Промишлената палата, от своя страна, напомня, че бизнесът продължава да плаща първите 3 дни от 
болничните на своите работници, което е в тежест за него. „Тази мярка беше временна само за 2010 г. и оттогава вече за 
дванадесета поредна година се планира продължаване на действието й“, посочва организацията. От там настояват да се 
върне старият режим, при който работодателите плащат само първия ден.  
От Промишлената палата също така се обявяват категорично против заложеното отрицателно салдо на бюджета, като 
посочват, че кризата с коронавирус не трябва да се използва за прекомерно разходване на публични ресурс. Тя е против 
и правителството да разпределя толкова висок дял от БВП като настоява той да се свали до 35%.  
От Българската стопанска камара изразяват позиция, че е по-добре да бъдат заделени повече средства за доболнична 
помощ, а не за болнична, както и изтъкват, че осигурителните вноски, които държавата внася за осигурените от нея лица 
– 34 лева, не съответства на разходите, които се правят за тях. Организацията изтъква, че не е съгласна с увеличението на 
обезщетението на втората година от майчинството от 650 на 710 лева, тъй като така майките се задържат извън пазара на 
труда и губят квалификации. Според тях по-ключово е да се осигурят достататъчен брой места в детските градини. Те 
критикуват и посочването на пенсиите с и без ковид добавка в доклада на НОИ, като се мотивират, че ковид добавката не 
е действително пенсионно плащане. Камарата критикува и наличието на 3 различни бюджета, които ще бъдат 
приложени в рамките на една година, като според тях това води за несигурност за бизнеса и за направата на инвестиции.  
Конфедерацията на работодателите и индустриалците прилага само становище по бюджета на здравната каса, като 
посочват, че с настоящия бюджет не се разрешава проблема с недостига на средства, които да покриват разходите за 
доставка и предлагане на така наречените реуимбурсни лекарства.  
Асоциацията на индустриални капитал (АИКБ) също изразява несъгласие с дългия период на майчинство, както и с 
увеличението на обезщетението за втората година от него. От там не са съгласни с вдигането на минималния 
осигурителен праг за земеделските стопани до 710 лв. Посочват също така, че увеличението с 25% на обезщетението за 
безработицата без връзка с размера на осигуровките, става фактор, който може да повлияе демотивиращо за връщането 
на работа. От АИКБ още посочват, че заявеното увеличение за поддръжка на администрацията е в противоречие със 
заявеното съкращаване на държавни служители с 15%. От АИКБ още призовават управляващите да обмислят решението 
си детските градини да станат изцяло безплатни за родителите, тъй като това няма да реши проблема с неналичието на 
достатъчно места. 
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Черно море 
 
√ АИКБ: Майчинство от 710 лв. демотивира жените да се върнат на работа 
Безплатните детски градини няма да решат проблема с липсата на достатъчно места в тях и няма да ги направи 
по-достъпни 
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 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 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., пише "Труд". 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
БНТ 
 
√ Депутатите ще изслушат премиера Кирил Петков 
Министър-председателят Кирил Петков ще бъде изслушан днес от депутатите. Премиерът ще говори за последствията от 
посещението му в Република Северна Македония и проведеното у нас междуправителствено заседание между двете 
държави. 
Подкрепената от мнозинството процедура е по искане на ГЕРБ и изслушването ще е точка първа за петъчното пленарно 
заседание. 
9 министри ще участват на редовния парламентарен контрол. Първи ще отговарят вицепремиерът и министър на 
околната среда и водите Борислав Сандов, вътрешният министър Бойко Рашков, министърът на отбраната Стефан Янев и 
здравният министър проф. Асена Сербезова. 
На депутатски питания ще отговарят още министрите Надежда Йорданова – на правосъдието, Николай Денков – на 
образованието, Христо Проданов – на туризма, Александър Николов – на енергетиката и Радостин Василев – на спорта. 
 
√ Нинова: До седмица започва изплащането на помощта до 50 000 лв. за малки и средни предприятия 
"До седмица започва подписването на новите договори и изплащането на помощта до 50 000 лв. за малки и средни 
предприятия, които са кандидатствали и са одобрени", заяви вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия 
Нинова на среща с представители на ресторантьорския и на хотелиерския бранш.  
Ресторантьорският бранш изложи редица проблеми пред министър Нинова и нейните колеги, сред които 
неефективността на мярката 60 на 40, както и влизането в сила на новите ограничителни мерки на регионално ниво, 
касаещи град София. 

https://trud.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5/?fbclid=IwAR1UgwIuETm7oZyH-aS0mx-xoBDXU3ERtLgRQE72YULAUR9QdAJftr4eMDY
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Според бранша компенсациите за бизнеса са проблематични, тъй като една регионална заповед не може да изземе 
функциите на национална заповед и това автоматично спира компенсаторните плащания, както и кандидатстването по 
тях. Необходимо е спешно заповедта да бъде национално регламентирана, за да може бизнесът да се възползва от 
механизмите за компенсация. 
Министър Нинова пое ангажимент да съдейства по всички начини и възможно най-скоро за намиране на решение на 
този казус, включително с промени в Закона за извънредното положение. 
От бранша изложиха редица аргументации в полза и на отпадането на наложения вечерен час от 22.00 ч. на територията 
на столицата, като изразиха съгласие със запазване на досегашния модел за заетост на заведенията от 50%. 
В срещата взеха участие министърът на туризма Христо Проданов, заместник-министърът на труда и социалната 
политика Иван Кръстев, както и заместник-министърът на здравеопазването Георги Йорданов, съобщиха от 
Министерството на икономиката. 
 
√ Двама са кандидатите за председател на КЕВР 
Само двама кандидати са предложени за нов председател и член на Комисията за енергийно и водно регулиране. За шеф 
на регулатора се кандидатира Станислав Тодоров, който преди дни беше назначен за зам.-министър на енергетиката. 
Междувременно депутатите приеха и промени в закона за енергетиката, с които се намалява броя на членовете на КЕВР. 
Предложеният за председател на КЕВР Станислав Тодоров има юридическо образование и е работил във финансова 
дирекция на едни от американските ТЕЦ-ове у нас. Според опозицията заради своята биография той не отговаря на 
изискванията за председател и трябва да бъде отхвърлен. Вторият, предложен от ИТН е Благой Голубарев, който е бивш 
шеф на столичното електроразпределение. 
"Правният казус ще бъде: тези кандидати отговарят ли на стария закон, а не на новите правила, които допускат 
всякакви видове експерти, общо взето, да бъдат номинирани за КЕВР?", попита Делян Добрев от ПГ на ГЕРБ. 
"Защо не предложихте някого с високи критерии, за да изпреварят нашите кандидати", отговори ме Георги Свиленски от 
ПГ на "БСП за България". 
Причината за тези съмнения са, че номинациите са подадени преди да бъде разширен кръгът на лица, които могат да 
кандидатстват за постовете. Това ще стане с промени в Закона за енергетиката, които днес бяха приети, но все още не са 
обнародвани в Държавен вестник. 
"Опозицията е напълно наясно с процедурата и по кои правила се води. Тя се води по Закона за енергетиката и по 
правилата, по които е водена предишния избор", заяви председателят на енергийната комисия Радослав Рибарски. 
Днес депутатите намалиха със промени в закона за енергетиката броя на членовете на КЕВР от 9 на 5. След 
обнародването в Държавен вестник, ще бъдат освободени икономистът и юристът от комисията, както и двама от 
енергетиците избрани след жребий. 
"Свалихте доверието в КЕВР, което много дълго време се опитвахме да изградим. Аз съм убеден, че КЕВР имаше 
сериозен авторитет. Искам да знам каква е причината, за да ги направите от 9 на 5 - двете подкомисии - двете 
коимиси за водния сектор и за енергийния сектор", каза Рамадан Аталай от ПГ на ДПС. 
"Това, което се случва в момента и това, което се случи на четирите комисии, които ние имахме - ние нямахме диалог по 
същество. Имаше такива опити, които бяха направени - бяха задавани адекватни въпроси. На тези въпроси отговори 
нямаше. На тези въпроси отговори няма и сега", добави Искра Михайлова от ПГ на "Възраждане". 
Промяната обаче беше защитена от управляващите. 
"Очевидно е, че финансовите икономии не са единственият и най-важен елемент в опита да подобрим работата на 
КЕВР. Да, всички се вторачвате в това, че намаляваме от 9 на 5 членовете на КЕВР. Целта не е само финансови 
икономии от заплати, както леко се опитвате да омаловажите това действие, а търесенето на изключително по-
добра ефективност на комисията", заяви Виктория Василева от ИТН. 
"Нямам никакви лични интереси в сектор Енергетика, затова и в последната комисия и на първото прочитане на 
проектозакона, и сега аз ще гласувам с чиста съвест в подкрепа на законопроекта", добяви Емил Георгиев от БСП. 
От енергийната комисия очакват до седмица или две да бъдат избрани председател и член на КЕВР. 
 
√ Програмата за трансгранично сътрудничество между България и РСМ е публикувана за обществено обсъждане 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва обществено обсъждане на проекта на 
Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония 2021-2027 г. преди 
изпращането на документа за официално одобрение до Европейската комисия. 
Общият финансов ресурс на програмата е над 31,1 млн. евро и ще бъде инвестиран в съвместни проекти за изграждане и 
развитие на зелени площи и подобряване на връзките между тях, директна подкрепа на малки и средни предприятия за 
повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособност, дигитализация и други. 
Малко над 10 млн. евро от бюджета на програмата са предвидени за изграждане на граничния пункт „Клепало" между 
общините Струмяни и Берово. 
На среща тази седмица вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и 
македонските му колеги – министрите на транспорта и съобщенията Благой Бочварски и на местното самоуправление 
Горан Милевски, се договориха да ускорят работата по пункта, за да бъде завършен до края на 2023 г. 
През периода 2021-2027 г. МРРБ ще продължи да изпълнява функциите на Управляващ орган на Програмата за 
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония. 
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Общественото обсъждане на подготвената финална версия на програмата ще се проведе онлайн (чрез WebEx) на 15 
февруари 2022 г. от 11:00 часа. Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 8 февруари 2022 г. на следния 
електронен адрес: ma_ipacbc@mrrb.government.bg 
Пълният текст на проекта на програмата е публикуван на Портала за обществени 
консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6604 , Единния информационен 
портал: www.eufunds.bg, на интернет страницата на МРРБ https://www.mrrb.bg/bg/pokana-za-uchastie-v-obstestveno-
obsujdane-i-obstestveni-konsultacii-na-proekta-na-programata-za-transgranichno-sutrudnichestvo-mejdu-republika-bulgariya-i-
republika-severna-makedoniya-2021-2027-g/ и на интернет страницата на програмата www.ipacbc-bgrs.eu. 
Коментари и становища по публикувания проект могат да се представят в срок до 26 февруари 2022 г. в деловодството на 
МРРБ на адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19, както и в електронен вид на e-mail адрес: 
ma_ipacbc@mrrb.government.bg  
 
√ Ковачевски: Отношенията с България са върнати на най-високо политическо ниво 
Отношенията с България са върнати на най-високо политическо ниво и установеният диалог и план за действие на 
работните групи в няколко области обещава добра основа за политически решения на отворените въпроси, приемливи и 
за двете страни. 
Това каза премиерът на Република Северна Македония Димитър Ковачевски пред посланика на Швеция Кристин 
Форсгрен Бенгтсон, която му връчи личното писмо на министър-председателя на Швеция Магдалена Андерсон, в което 
го поздравява за избирането му за председател на правителството на Северна Македония и пожелава на него и 
членовете на кабинета му успех в реализирането на заложените програмни приоритети. 
 
√ САЩ и Великобритания обсъждат изпращане на допълнителни военни в България и Румъния 
Съединените щати и Великобритания обмислят да изпратят по 1000 военнослужещи в Румъния, България и Унгария, 
съобщава "Дейли телеграф". 
Те ще бъдат подобни на батальонните бойни групи, които сега са разположени в балтийските държави и Полша. Румъния 
днес приема експерти от Париж за разговори по eевентуално изпращане на френски контингент. 
В страната сега има около хиляда американски войници, 140 военни от Италия и 250 от Полша, посочва "Франс прес". 
Букурещ още вчера изрази желание да приеме допълнителни части на НАТО. 
 
√ Възможни са санкции за "Северен поток 2", Макрон ще разговаря с Путин 
Американският президент Джо Байдън е разговарял с украинския си колега Владимир Зеленски, се казва в писмено 
изявление на Белия дом. 
От Вашингтон за пореден път са уверили Киев, че в случай на агресивно поведение от страна на Русия ще реагират 
решително. По думите на Байдън САЩ проучват възможността за оказване на икономическа помощ на Украйна в 
създалата се сложна ситуация. 
В Европа - германският министър на външните работи Аналена Бербок заяви, че Берлин може да наложи санкции на 
"Северен поток 2", в случай на руска военна инвазия в Украйна. 
"В случай на нова агресия са възможни редица отговори, включително свързани и със "Северен поток 2". Да, готови 
сме на диалог по всяко време. Но с оглед на настоящата ситуация има нужда от твърдост, която безпогрешно да 
обясни следното - суверенното равенство на държавите и крайъгълните камъни на европейския мирен ред не 
подлежат на договаряне", каза Аналена Бербок, министър на външните работи на Германия. 
Дипломатическите усилия за намаляване на напрежението между Москва и Запада продължават. Днес френският 
президент Еманюел Макрон ще разговаря с руския си колега Владимир Путин, в опит да разбере причината за 
продължаващото струпване на военни и техника на руско-украинската граница. 
Междувременно 4 датски самолета пристигат в Литва, за да подсилят мисията на НАТО. Алиансът планира и изпращане 
на военни в Словакия. 
 
БНР 
 
√ НСИ: 28,2% от нефинансовите фирми с намаление на приходите от продажби в края на 2021 г. 
6,2% от предприятията са съкратили персонал, а други 5,2% са наели нови служители 
През декември 2021 година 28,2% от българските нефинансови предприятия отчитат спад в техните приходи от 
продажби, като 6,2% от анкетираните са пристъпили към съкращаване на персонал, докато други 5,2% - към наемане на 
нов персонал. 
Това показват резултатите от поредно бизнес изследване на НСИ сред нефинансовите предприятия в страната, целящо да 
предостави информация за ефекта от извънредното положение и последвалата пандемична обстановка, свързана с 
Covid-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката на страната. 
Според последната анкета на НСИ 28,2% от фирмите извън финансова сфера посочват, че са имали намаление в 
приходите от продажби на стоки или услуги през декември спрямо ноември, когато 28,3% от тях бяха на това мнение. В 
същото време 55,9% посочват, че не е имало промяна в приходите им от продажби през декември (спрямо 54,5% през 
ноември), а при 15,5% е имало увеличение на продажбите (спрямо 16,7% от тях месец по-рано). 
Година по-рано (декември 2020 г.) намаление на приходите от продажби бяха отчели 39% от нефинансовите 
предприятия, при 46,4% нямаше промяна, а 14,5% отчетоха тогава увеличение на продажбите. 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6604
https://www.eufunds.bg/bg
https://www.eufunds.bg/bghttps:/www.mrrb.bg/bg/pokana-za-uchastie-v-obstestveno-obsujdane-i-obstestveni-konsultacii-na-proekta-na-programata-za-transgranichno-sutrudnichestvo-mejdu-republika-bulgariya-i-republika-severna-makedoniya-2021-2027-g/
https://www.eufunds.bg/bghttps:/www.mrrb.bg/bg/pokana-za-uchastie-v-obstestveno-obsujdane-i-obstestveni-konsultacii-na-proekta-na-programata-za-transgranichno-sutrudnichestvo-mejdu-republika-bulgariya-i-republika-severna-makedoniya-2021-2027-g/
https://www.eufunds.bg/bghttps:/www.mrrb.bg/bg/pokana-za-uchastie-v-obstestveno-obsujdane-i-obstestveni-konsultacii-na-proekta-na-programata-za-transgranichno-sutrudnichestvo-mejdu-republika-bulgariya-i-republika-severna-makedoniya-2021-2027-g/
http://www.ipacbc-bgrs.eu/
mailto:ma_ipacbc@mrrb.government.bg
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Изменение в приходите от продажби на стоки или услуги на нефинансовите предприятия спрямо предходния месец през 
2020 и 2021 г. 
 

Изменение в приходите от продажби на стоки или услуги на нефинансовите предприятия спрямо предходния месец 
през 2020 и 2021 г. 

 
Най-висок процент от компаниите, чиито приходите от продажби на стоки и услуги отбелязват спад през декември 
(34,0%) са фирмите от икономически дейности "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други 
дейности", като за индустрията този относителен дял е 33,4%, а за дейностите "Търговия, транспорт и ресторантьорство" 
и "Строителството" - съответно 31,9% и 16,3%, отчита последната анкета на НСИ. 
По отношение на наетия персонал 18,2% от нефинансовите предприятия са предприели през декември стъпки за 
ползване на "платен отпуск" по отношение на наетия от тях персонал (при 13,1% месец по-рано и 25,3% през декември 
2020 г.), докато 9,6% от компаниите са пуснали персонала си в "неплатен отпуск" (при 10,3% през ноември 2021 г. и 20,3% 
точно преди година), а при 10% е имало дистанционна форма на работа (при 10,4% през ноември и 16,4% през декември 
2020 г.). 
Освобождаване/съкращаване на наети лица през декември 2021 г. са предприели 6,2% от предприятията, участвалите в 
експресната анкета на Националния статистически институт, след като през ноември подобна мярка предприеха 6,9%, а 
през декември 2020 г. - 8,8 на сто, и след като в началото на пандемичната криза и въведените строги карантинни мерки 
през март и април 2020 г. - подобен ход предприеха цели 17,2% и 18,5% от нефинансовите предприятия. 
Наемане на нов персонал през декември 2021 г. пък са предприели 5,2% от анкетираните компании спрямо 6,0% през 
ноември и 4,8% през декември 2020 г. 
За следващия месец (януари 2022 г.) 94,4% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат 
настоящата си дейност (спрямо 94,0% на това мнение при предходното аналогично проучване на НСИ за декември 2021 
г.), 2,5% смятат да преустановят временно дейността си (при 2,6% за декември), а други 1,8% заявяват, че ще прекратят 
дейността си (при 1,8% на това мнение и при предишното проучване за декември). 
 
√ Георги Гьоков: Минималното обезщетение за безработица ще бъде 18 лева дневно 
Минималното обезщетение за безработица ще бъде 18 лева дневно, а не 15 лева, както предлагаше правителството с 
проекта на бюджет на общественото осигуряване за тази година. Ще се увеличи и максималният размер на 
обезщетението и ще бъде 84 лева също от 1 април. Това обяви социалният министър Георги Гьоков след заседанието на 
Националния тристранен съвет. Остава намерението максималният осигурителен доход да се увеличи от 3000 на 3400 
лева.   
От осигуровки в НОИ през 2022 година ще влязат 9 милиарда и 800 милиона лева, а недостигът на средства, необходими 
за пенсии и за обезщетение, ще нарасне до 41%. Общите разходи са изчислени на 16 милиарда 853 милиона лева. На 
няколко пъти Гьоков подчерта, че пенсиите ще се увеличат с 6,1 на сто от 1 юли, само ако няма друго решение: 
"Само при това условие казвам, че средната пенсия се очаква да нарасне с 22 % и нагоре и да стигне до 574 лева, при 470 
лева през 2021 година" 
Синдикатите обаче искат механизъм, който след 1 юли да интегрира в себе си Covid добавката от 60 лева. 300 милиона 
лева се залагат за продължаване на мярката 60/40, увеличават се и месечните детски добавки от 1 април. 
 
√ Караджов: Проектът за тунел под Шипка не е спиран, има оферта за 358 млн. лв. 
Проектът за тунел под Шипка не е спиран, очаква се избраната фирма изпълнител да потвърди писмено офертата си и да 
бъде сключен договорът. Това обяви в Габрово министърът на регионалното развитие Гроздан Караджов по време на 
дискусия за бъдещето на проекта. 
Офертата на изпълнителя е на стойност 358 милиона лева - за техническо проектиране и строителство, като се очаква в 
утрешния ден да бъде потвърдена писмено, поясни министър Караджов. 
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"Макар и неформално, по телефона имаме потвърждение от фирмата-изпълнител, че потвърждава офертата си, така че 
този проект се строи. Следващите осем месеца изпълнителят ще проектира и три години и половина строеж, както е по 
оферта". 
Така министърът отговори на опасенията, че тунелът ще бъде върнат за ново проектиране и ще се забави с години, което 
беше разтълкувано като замразяване на проекта. 
Напротив, обясни той, тунелът през Балкана е една от трите мащабни инвестиции, включени в Оперативната програма 
"Транспортна свързаност 2021-2027 г." и има готовност изпълнението му да започне. 
Според условията на програмата проектите трябва да бъдат съфинансирани от държавата. 
В бюджета за 2022 г. е предвидена сума за ново строителство, като в нея са включени три проекта, както и участъци от 
АМ "Хемус" и скоростния път Видин - Ботевград, посочи министърът. 
 
√ Омбудсманът: Центрове за хора в риск затварят врати заради сметките за ток и газ 
Центрове за хора в риск затварят врати заради сметките за ток и газ, алармира омбудсманът Диана Ковачева. 
В писмо до финансовия и социалния министър и до председателя на парламентарната социална комисия тя посочва, че 
повече от 24 неправителствени организации, доставчици на социални услуги, търсят съдействие, защото не могат да 
покрият разходите си за електроенергия, природен газ и заплати. 
Омбудсманът настоява за спешни действия за справяне с проблема. 
 
√ Общините искат да плащат ток като битови потребители заради високите сметки 
Националното сдружение на общините настоява правителството да предприеме спешни мерки за местните власти, които 
изпадат в криза с високите сметки за електроенергия, като една от тях да бъде общинските социални, здрави и 
образователни структури да се третират като битови потребители. Това заяви кметът на Велико Търново Даниел Панов, 
председател на сдружението на общините. 
Националното сдружение на общините е предложило на Министерството на финансите общинските структури без 
администрациите да бъдат третирани като битов потребител на пазара на електроенергия, като общините са 
разработили няколко варианта на методика, включително и за компенсации. 
Предстоят и срещи с електроразпределителните дружества, заяви кметът на Велико Търново Даниел Панов и 
председател на сдружението на общините. 
„Няма някаква яснота точно по този въпрос как ще бъдат компенсирани специално общините, болници, детски ясли, 
детски градини, социални услуги и още други компоненти, които предлагаме като услуги.“ 
1800 улични лампи във Велико Търново са с променено часово време на включване сутрин и вечер. Предстои подмяната 
на 1600 осветителни тела с енергоспестяващи. Обмислят се варианти за уличното осветление на Южния пътен възел и 
транспортните входове на Велико Търново от Варна и София. 
Изключено е художественото осветление на над 20 исторически и културни сгради. 5% намаление на консумацията на 
ток се очаква с въвеждането на един източник на отопление в газифицираните обществени сгради във Велико Търново. 
Общините, училищата, детските градини, социалните заведения и всички останали публични институции са изправени 
пред нов проблем  свързан с високите цени на електроенергията и горивата и храните. 
Абсурдната ситуация е заради все още не приетия държавен бюджет за тази година и Закона за публичните финанси, 
който не им позволява да платят по-високите сметки за януари навреме и в срок, за това алармира зам.-председателят на 
сдружението на общините и кмет на Троян Донка Михайлова. 
"Народното събрание трябва да направи поправки в Закона за публичните финанси. Ако това не се случи, всеки кмет 
трябва да поеме своята отговорност – да плати и да бъде наказан, или да не плати и да постави под риск нормалното 
функциониране на общините", смята Михайлова. 
"Това важи за всички публични институции. Тази седмица от Сдружението имахме две срещи с министъра на финансите 
и по преговорите за бюджета за 2022 година постигнахме взаимо разбиране и много добри резултати. Сега очакваме 
среща и с премиера на която ще настояват общините настояват да не бъдат третирани като небитови абонати наравно с 
бизнеса на свободния пазар", каза още за "Хоризонт до обед" Михайлова. 
"Очакваме за февруари компенсации в рамките на 75 на сто от ръста в сравнение с предходната година, но не повече от 
250 лв.мегаватчас", заяви още Михайлова. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ ББР обнови условията по програмата си за кредитиране на творческите професии 
Българската банка за развитие обнови условията по програмата си за кредитиране на творческите професии. 
Изискването за самоучастие вече е намалено до пет процента, а срокът за кандидатстване за такъв кредит е удължен до 
края на юни. 
Размерът на отпусканите кредити за творчески бизнеси е до 500 000 лева. 
От банката припомнят, че стартиращите компании могат да се възползват от финансиране до 250 000 лева. 
За гаранция може да се използва закупения актив, а не залог на имущество, допълват от ББР. 
 
√ Доц. Виктор Йоцов: Структурата на приходите в Бюджет 2022 не е ефективна 
Интервю на Даниела Големинова с доц. Виктор Йоцов в предаването ''12+3'' 
"Бюджет 2022 е пандемичен. Имам сериозни критики към приходната част. И това правителство не се отказа от 
порочната практика да се подценяват приходите. Структурата на приходите не е ефективна, отново се залага повече на 

https://bbr.bg/bg/n/bbr-she-podkrepya-tvorcheskite-industrii-i-startpite-pri-oshe-po-dobri-usloviya/
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косвените данъци, които са регресивни. Подоходните данъци, където може да се въведе регресивност, отново играят 
слаба роля. Всичко това ни въвежда в порочен кръг с резултат - нарастване на доходното неравенство. Данъците могат да 
помогнат за едно малко по-справедливо разпределяне на произведения обществен продукт".  
Това каза пред БНР доц. Виктор Йоцов, преподавател в катедра "Финанси" в УНСС.  
Според него в бюджета не са заложени никакви реформи и определи като смущаващо обявеното от финансови министър 
планирано актуализиране на бюджета в средата на годината, при положение че той все още не е приет.  
"Увеличаването на капиталовите разходи е добре".  
В предаването "12+3" доц. Йоцов допълни, че в бюджета е заложена оптимистична прогноза за инфлацията:   
"Факторите са свързани с цените на енергоносителите. Най-силният тласък идва оттам. Отдавна нямаме финансова 
политика. Потенциално сериозен фактор, който е трудно да се оцени, е колко финансови средства ще постъпят в 
икономиката с Плана за възстановяване и устойчивост. Ако голяма част от големите суми, предвидени в Плана, дойдат, 
това също ще даде инфлационен тласък, при положение че те не могат да се абсорбират бързо в икономиката".  
Интервюто с доц. Виктор Йоцов можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Средна цена на тока в Европа за днес от 222 евро за MWh, а в България - 242 евро 
Средната цена на тока за петък на европейските енергийни борси се понижава слабо с 4 евро до 222 евро за мегаватчас, 
а цената на електроенергията в България намалява с 6,5% до 243,36 евро за MWh (или 475,97 лева). 
В рамките на търговията за вчерашния ден (27-и януари) средната цена на тока в нашата страна достигна 519,06 лева за 
мегаватчас, след като по време на търговията в сряда в рамките на деня тя беше 585.67 лева, а ден преди това - цели 
756,59 лева. Това показват вчерашните данни от различни европейски платформи за енергийна търговия. 
Новото слабо поевтиняване на средните европейски енергийни цени за петък се дължи на прогнозите за малко по-меко 
зимно време през следващите няколко дни в голяма част от стария континент, което да доведе до по-слабо търсене на 
отоплителна енергия. В същото време обаче има прогнози за намаляване производство на вятърна енергия (ВЕИ-та) в 
Германия в петък, което доведе до отскок на цената на немския ток за утре до 174,35 евро от 120,71 евро за MWh за 
четвъртък. 
Природният газ в Европа пък опитва стабилизация над 91 евро за мегаватчас след резки колебания в началото на 
вчерашната търговия между 90 и 94.50 евро за MWh. Природният газ остава подвластен на напрежението между НАТО и 
Русия заради украинската криза и на прогнозите за малко по-меко време през следващите дни. 
Търговците продължават да ценообразуват със значителна рискова премия на фона на опасенията, че Русия ще нахлуе в 
Украйна и ще прекъсне газовите доставки за Европа или че западните лидери ще наложат санкции, които ще включват 
руския енергиен сектор и газопровода "Северен поток 2". 
 

Графика на TTF фючърсите на природен газ (в евро за мегаватчас) 

 
 
В същото време петролът поевтинява слабо, отстъпвайки от 7-годишните върхове, достигнати в сряда, когато петролът 
Брент поскъпна над 90 долара за барел за пръв път от октомври 2014 г. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в петък (28-и януари) най-високи цени на електричеството са отчетени в Гърция 
(274,63 евро за MWh), следвана от Швейцария (251,09 евро) и Франция (250,65 евро). 
Най-ниска за днес е отново цената на тока в Полша (111,92 евро за MWh), следвана от тази в Германия (174,35 евро), 
Чехия и Словакия (по 197,47 евро). 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" за петък (28-и януари) се 
понижава с 6,5% до 242,78 евро за мегаватчас (или 475,97 лева) спрямо 299,7 евро (или 507,92 лева) за четвъртък и 
577,20 лева в сряда, когато беше достигната най-високата цена в нашата страна от началото на 2022 г. 

https://bnr.bg/post/101592494/doc-viktor-iocov-i-tova-pravitelstvo-ne-se-otkaza-ot-porochnata-praktika-da-se-podcenavat-prihodite
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Малко повече от месец по-рано (на 22-ри декември 2021 г.) цената скочи до рекордните 421,59 евро (или рекордните 
824,55 лева за MWh), показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока в четвъртък (27-и януари) се понижи 
до 519,06 лева за мегаватчас от 585,67 лева в сряда, като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в ценови 
диапазон между 376 и 506 лева за мегаватчас. 
 

 
 
√ Стабилизация на потребителските нагласи в Германия в началото на годината 
Германското потребителско доверие спря в началото на годината низходящия си тренд, като нагласите за февруари дори 
отбелязаха слабо подобрение. 
Това показват резултати от последното проучване на немския институт GfK сред около 2000 потребители, проведено в 
периода между 6 и 17 януари 2022 г. 
Индексът на GfK, определящ потребителски нагласи за следващия месец (за февруари 2022 г.) се повиши до -6,7 пункта 
от -6,9 пункта през януари, докато очакванията бяха за негов спад към -7,8 пункта. 
Това означава, че потребителските настроения отново леко се повишават след два последователни цикъла на спад. 
Нарастващата склонност към спестяване понастоящем обаче предотвратява по-значителното подобрение на 
потребителските нагласи. 
"Въпреки нарастващите случаи на Covid-19 и високата инфлация, потребителите отново показват известен оптимизъм в 
началото на годината", коментира експертът от GfK института Ролф Бюркл и добави: 
"По-специално, те се надяват на леко облекчаване на ценовите тенденции. Въпреки това очакванията за потребителските 
цени остават значително по-високи, отколкото през последните години. Освен това експертите предполагат, че 
ситуацията с пандемията ще се облекчи през пролетта, което ще доведе до премахване на редица ограничения". 
Цялостната перспектива за потреблението ще зависи преди всичко от хода на пандемията. Ако нивата на инфекцията се 
успокоят през пролетта, позволявайки премахването на ограниченията, дългоочакваното възстановяване на 
националната икономика ще се материализира. 
 

GfK индекс на потребителските нагласи в Германия 
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Институтът GfK използва три подиндекса - за икономическите очаквания, очакванията за доходите и склонността да се 
пазарува - за текущия месец (в конкретния случай за месец януари), за да определи настроенията за следващия месец (за 
февруари). 
GfK индексът на икономическите очаквания на германските потребители отскочи през януари до 22,8 пункта от 17,1 
пункта през декември 2021 г. и при индекс от едва 1,3 през януари миналата година. 
Подиндексът на потребителските очаквания за доходите също се подобри през текущия месец до 16,9 от 6,9 пункта през 
декември и индекс на ниво от -2,9 пункта точно преди година. 
Индексът, измерващ склонността на германските потребители за покупки на скъпо струващи стоки като автомобили, 
мебели и техника за дома, пък нарасна до 5,2 от 0,8 пункта месец по-рано и 0,0 пункта през януари 2021 г. 
 
√ ЕС заведе дело в СТО срещу Китай заради Литва 
ЕС започна процедура пред Световната търговска организация (СТО) срещу Китайската народна република за нейните 
дискриминационни търговски практики спрямо Литва, съобщи в четвъртък Европейската комисия. 
Според прессъобщението действията на Китай засягат и друг европейски износ, освен това тези действия са 
"дискриминационни" и "незаконни" въз основа на правилата на СТО. Тъй като предишните усилия за разрешаване на 
кризата се провалиха, "ЕС прибягна до започване на процедура срещу Китай за уреждане на спорове". 
"ЕС е решен да действа като едно цяло и да действа бързо срещу мерките в нарушение на правилата на СТО, които 
застрашават целостта на нашия единен пазар. Паралелно с това полагаме дипломатическите си усилия за деескалиране 
на ситуацията", посочи изпълнителният заместник-председател на ЕК и комисар за търговия Валдис Домбровскис. 
 
√ ЕЦБ обяви климатични стрес тестове за банките 
Европейската централна банка обяви климатични стрес тестове на надзираваните от нея банки. Тестовете ще се проведат 
през първото полугодие, като банките ще трябва демонстрират каква готовност имат, ако на пазара, където оперират, 
настъпят природни бедствия. 
Устойчивостта по време на зеления преход също е във фокуса на тестовете, които ще бъдат проведени от Франкфурт. 
Европейската централна банка стартира в четвъртък стрес тест, за да оцени доколко банките са подготвени да се справят 
с потенциалните сътресения, произтичащи от климатичния риск, се посочва в изявление на ЕЦБ. 
ЕЦБ отдавна предупреждава, че кредиторите в еврозоната не успяват да постигнат целите за управление на климатичния 
риск и многократно ги призова да се приспособят към нейните стандарти по-бързо. 
"Това не е тест за успешност или неуспешност, нито има преки последици за капиталовите нива на банките. Той има за 
цел да идентифицира уязвимостите, най-добрите практики и предизвикателствата, пред които са изправени банките, 
когато управляват риска, свързан с климата", посочи ЕЦБ. 
Въпреки това резултатите от климатични стрес тест ще бъдат включени в по-широк преглед, наречен Процес на надзорен 
преглед и оценка, и по този начин биха могли косвено да повлияят на капиталовите изисквания, добави Европейската 
централна банка. 
Резултатите от климатичния стрес тест ще бъдат публикувани през юли. 
При самия тест ЕЦБ ще се насочи към конкретни класове активи, изложени на климатичен риск, а не към общите баланси 
на банките, се казва в изявлението на централната банка. 
Този стрес тест ще се съсредоточи върху експозициите и източниците на доходи, които са най-уязвими, комбинирайки 
традиционните прогнози за загуби с "нови колекции от качествени данни". 
 
√ Ускоряване на икономическия растеж на САЩ до 6,9% през последното тримесечие на 2021 г. 
БВП нарасна с 5,7% през цялата 2021 г. - най-силна експанзия от 1984 г. насам 
Икономическият растеж на САЩ се ускори рязко през четвъртото тримесечие на изминалата година, тъй като 
американският бизнес попълни изчерпаните си запаси, за да посрещнат силното търсене на стоки, а потребителските 
разходи се повишиха по-силно спрямо третото тримесечие, показва предварителната оценка на Министерството на 
търговията за БВП на водещата световна икономика. 
Брутният вътрешен продукт на САЩ се е увеличил с 6,9% на годишна база през последното тримесечие на 2021 г. след 
слабо повишение с 2,3% през третото тримесечие и осреднени очаквания за по-сдържано ускорение на растеж с 5,5 на 
сто. 
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Процентна промяна на БВП по тримесечия (на годишна база) 

 
 
Личното потребление се повиши с 3,3% след растеж с 2% през предходното тримесечие, което добави 2,25 процентни 
пункта към солидния растеж на БВП през четвъртото тримесечие. Натрупаните бизнес запаси пък добавиха 4,9 процентни 
пункта към растежа на БВП, като стойността на запасите скочи с цели 240 млрд. долара, отбелязвайки едно от най-
силните тримесечия от десетилетия насам. 
Брутните частни вътрешни инвестиции добавиха 5,15 пункта към БВП, докато по-малките държавни разходи (спад с 2,95) 
отнеха 0,51 процентни пункта от БВП. Търговският дефицит не се отрази на БВП, тъй като износът добави 2,43 проценти 
пункта към БВП след растеж на експорта с 24,5%, а вносът отне 2,43 процентни пункта, след като се повиши със 17,7 на 
сто. 
За цялата изминала година американската икономика нарасна с цели 5,7% спрямо първата година на коронавирусната 
пандемия - 2020 г., когато БВП се сви с 3,4% и отбеляза най-солиден спад от 74 години насам. 
Растежът с 5,7% през 2021 г. е най-солидният от 1984 г насам. 
Трябва да се има предвид, че преди Covid пандемията, американската икономика нарастваше годишно с между 2% и 
2,5%. 
 

Процентна промяна на годишния БВП (спрямо година по-рано) 

 
 
Икономическата експанзия през миналата година беше подхранвана от масивните фискални стимули, както и от много 
ниските лихвени проценти. Възходяща инерция обаче изглежда започна да избледнява към декември на фона на новата 
голяма вълна на инфекции с Covid-19, дължаща се на по-силно заразния вариант Омикрон. 
Силният икономически растеж от миналата година, както и солидното нарастване на инфлацията с 5,5% през четвъртото 
тримесечие са в подкрепа на стремежа на Федералния резерв за началото на повишаване на лихвите през март. 
След края на двудневното заседание в сряда вечерта, председателят на Фед Джером Пауъл каза, че "икономиката вече 
не се нуждае от устойчиви високи нива на подкрепа чрез паричната политика“ и че "скоро ще бъде подходящо да се 
повишат лихвените ставки". 
 
√ Дефицитът на САЩ при търговията със стоки надхвърли за пръв път 1 трлн. долара през 2021 г. 
Дефицитът на САЩ при търговията със стоки надхвърли 1 трилион долара през 2021 г. за пръв път в историята на 
страната, тъй като икономическото възстановяване позволи на американците да закупят рекордно количество вносни 
стоки като играчки, мобилни телефони и домакински уреди. 



14 

 

За цялата изминала година дефицитът при търговията със стоки нарасна до 1,08 трлн. долара спрямо дефицит за 893,5 
млрд. долара през предходната година, който тогава също беше рекорден. 
Само в рамките на декември стоковият дефицит се е увеличил с 3% до 101 млрд. долара от 98 милиарда долара, като 
това беше най-голямото месечно увеличение в историята на САЩ. 
Вносът на стоки в САЩ се увеличи през декември с 2% до общо 258,2 млрд. долара, докато износът нарасна с 1,4% до 
157,3 млрд. долара. 
Бързото възстановяване на икономиката на САЩ в сравнение с тази на повечето останали страни е в основната на този 
рекорден търговски дефицит, тъй като американците можеха да си позволят да купуват през миналата година повече 
чуждестранни стоки за разлика от по-ограниченото търсене на американски стоки зад граница. 
Очаква се дефицитът да започне да се свива, едва след като икономиките на другите основни партньори на САЩ успеят 
да се възстановят със същото темпо. 
Общият търговски дефицит на САЩ през 2021 г. обаче се очаква да бъде под 1 трилион долара, тъй като американската 
икономика има редовно излишък при търговията на услуги като туризъм и пътувания. Общият американски дефицит 
вероятно ще бъде малко под 800 милиарда долара. 
Според някои анализатори коронавирусният вариант Омикрон заплашва да подхрани още по-голям американски 
дефицит, тъй като опасенията около пандемията натежават върху глобалния икономически растеж и туризма, оказвайки 
натиск върху износа на САЩ, докато търсенето на стоки в страната остава стабилно. 
 
√ САЩ и НАТО няма да отстъпят по основните искания на Москва 
Съединените щати и НАТО няма да отстъпят по основните искания на Москва за изход от кризата около Украйна. 
Предадените на Москва писмени отговори от Вашингтон на поисканите правно обвързващи гаранции за сигурността на 
Русия е съгласуван с европейските съюзници и отразява притесненията им, заяви държавният секретар Антъни Блинкън. 
Позициите на Съединените щати и на НАТО по заявените от Русия претенции към евентуално бъдещо членство на 
Украйна в НАТО са съгласувани и потвърждават продължаването на политиката на отворени врати. 
"Всяка страна трябва да запази суверенното си право на самостоятелно решение за гарантиране на националната си 
сигурност", посочи генералният секретар Йенс Столтенберг. Той и държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън 
подчертаха готовността си да изслушат руската страна: 
"Очаквам да се срещна в близките дни с руския външен министър Сергей Лавров", обяви Блинкън. 
"Американският отговор на руските претенции засяга осигуряването на прозрачност в разположението на войските в 
Украйна", подчерта още държавният секретар и увери, че в случай на ескалация Вашингтон ще вземе мерки срещу 
нарушения в енергийните доставки в глобален план: 
"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 разговор с правителства и големи 
производители по целия свят за увеличаване на производствения им капацитет. Правим това, за да смекчим евентуален 
ценови шок и да гарантираме енергийната сигурност, независимо какво ще предприеме Москва" - обясни Блинкън. 
Киев е доволен от отговора на САЩ, стана ясно от публикация на украинския външен министър Дмитро Кулеба в Туитър. 
"Видяхме писмения отговор на Съединените щати, преди да бъде предаден на Русия. Няма възражения от украинска 
страна", написа той. 
 
√ Лавров: Няма положителна реакция от САЩ на най-важния въпрос 
Руският външен министър Сергей Лавров заяви вчера, че в американския отговор на поисканите от Москва гаранции за 
сигурността няма положителен отговор на най-важното безпокойство, но е възможно преговорите да се придвижат 
напред по други въпроси. 
„По главния въпрос… няма позитивна реакция. Главният въпрос е нашата твърда позиция за недопускане на по-
нататъшно разширяване на НАТО на изток и разполагане на настъпателни оръжия, които могат да застрашат територията 
на Русия“, посочва Лавров. 
В позицията му, огласена в сайта на руското външно министерство в отговор на журналистически въпрос, се посочва, че в 
американския отговор „има реакция, позволяваща да се разчита на начало на сериозни разговори, но по второстепенни 
въпроси“. 
Лавров заяви още, че получените отговори от САЩ и НАТО продължават да се проучват. По отношение на американския 
той отбеляза, че от Вашингтон са поискали той да остане конфиденциален, но „няма съмнения, че в скоро врече той ще 
„изтече“. 
Руският първи дипломат посочи, че двата отговора се разглеждат в комплекс и след междуведомствено съгласуване ще 
бъдат докладвани на президента Владимир Путин, който ще вземе решение за по-нататъшни стъпки. 
В разговор по телефона късно в сряда китайският външен министър Ван И е казал на американския държавен секретар 
Антъни Блинкън, че „рационалните безпокойства на Русия в сферата на сигурността трябва да бъдат възприети сериозно 
и да се урегулират“. 
 
√ Дмитрий Песков: Американският отговор на руските предложения не дава поводи за оптимизъм 
Американският отговор за руските предложения за взаимни гаранции за сигурност не дава поводи за оптимизъм. Това 
заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. В документа няма положителна реакция на главния въпрос, допълни 
министърът на външните работи Сергей Лавров. 
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"Американският отговор е предаден на президента Владимир Путин, рано е за заключения, необходимо е време за 
анализиране на документа", заяви Дмитрий Песков и допълни: 
"Не може да се каже, че нашите съображения са били отчетени или че е била демонстрирана готовност да бъдат 
отчетени нашите притеснения". 
Министърът на външните работи Сергей Лавров каза от своя страна, че реакцията на Съединените щати предполага 
започването на сериозен разговор, но само по второстепенните въпроси: 
"Ще напомня, че главният въпрос е нашата ясна позиция, че е недопустимо по-нататъшното разширяване на НАТО на 
изток и разполагането на ударни оръжия, които могат да застрашават територията на Руската федерация". 
Американският отговор за руските предложения за взаимни гаранции за сигурност беше предаден в сряда от посланика 
на Съединените щати в Москва Джон Съливан на заместник-министъра на външните работи на Русия Александър 
Грушко. 
 
√ Дмитрий Медведев отхвърли заплахите за икономически санкции спрямо Русия 
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев (бивш президент и бивш премиер) заяви в 
четвъртък, че страната му "не се страхува" от санкции, наложени от Съединените щати и нейните съюзници. 
Той отбеляза пред местни медии, че не знае от какво биха могли да се състоят допълнителни мерки, но не вярва, че 
Русия ще бъде изключена от международната платежна система SWIFT. 
Медведев също така заяви, че Русия няма да бъде засегната от потенциална забрана за транзакции в долари, тъй като ще 
се обърне към еврото или към китайския юан, ако еврото не е опция. "Това е нова, многообещаваща резервна валута, 
като се има предвид размера на икономиката на Китайската народна република", отбеляза той и добави, че промяната 
ще осигури допълнителен тласък на китайската икономика. 
 
√ СТО позволи на Китай да наложи мита на САЩ за 645 млн. долара по случай от времето на Обама 
Световната търговска организация (СТО) позволи на Китай да наложи компенсаторни мита в размер на 645 милиона 
долара срещу Съединените щати в решение, което вероятно ще получи хладен прием във Вашингтон, съобщава Ройтерс. 
Китай заведе дело в СТО през 2012 г., за да оспори антисубсидийни мита, които Съединените щати наложиха между 2008 
и 2012 г., главно по време на мандата на президента на САЩ Барак Обама, върху 22 китайски продукта, вариращи от 
слънчеви панели до стоманена тел. 
Представители на САЩ твърдят, че Китай се възползва от по-лесното третиране в СТО, като същевременно субсидира 
промишлените стоки и ги изнася на световните пазари. 
Първоначално Китай поиска от тричленната комисия на СТО да му предостави правото да налага мита върху американски 
стоки на стойност 2,4 милиарда долара. 
Действителната полза за Китай е много по-ниска от митата на САЩ върху китайски стоки за над 300 милиарда долара, 
които бяха наложени от бившия американски президент Доналд Тръмп, като повечето от които все още са в сила. 
Това обаче е поредната символична победа за Пекин в базираната в Женева търговска организация. През ноември 2019 
г. СТО предостави на Китай правото на ответни тарифи на стойност 3,58 млрд. долара, след като намери грешка в начина, 
по който Вашингтон определя дали китайските продукти правят дъмпинг на американския пазар. 
Американското правителство заяви, че решението на Световната търговска организация да позволи на Китай да наложи 
компенсаторни мита в размер на 645 милиона долара срещу Съединените щати е "дълбоко разочароващо" и подчерта 
необходимостта от реформи на СТО. 
Адам Ходж, говорител на офиса на Търговския представител на САЩ, каза, че решението "подсилва необходимостта от 
реформиране на правилата на СТО и уреждане на спорове, които са били използвани за защита на непазарните 
икономически практики на Китай и подкопаване на честната, пазарно ориентирана конкуренция". 
 
Сега 
 
√ Ваучери за храна ще се получат накуп едва през март 
От 1 април се премахва данък "лихва", от догодина ще е облекчаването на данък "уикенд" 
Ваучерите за храна за януари и февруари ще се изплащат накуп с тези за март, а за работодателите ще се признават като 
необлагаем разход до тогава. Това гласуваха депутатите в бюджетна комисия на първо четене като преходна норма в 
Закона за корпоративното подоходно облагане, докато бъде обнародван законът за удължаване дейтвието на бюджета 
за 2021 г. Поправката е внесена от народни представители от управляващата коалиция, начело с шефа на бюджетна 
комисия Любомир Каримански. 
Заради липсата на бюджет за тази година раздаването на ваучери за храна е блокирано. От 1 април с новия бюджет 
управляващите обещаха да завишат на 200 лв. месечната сума, която може да бъде получена под формата на ваучер със 
заплатата, и с ваучери да може да се плащат също така сметки за ток, вода, газ и парно. До тогава размерът на месечната 
сума остава 80 лв., с които може да бъдат пазарувани само храни. По вероятно е обаче работещите да получат ваучерите 
си чак през април. 
От 1 април данъкът върху лихвите от депозити се премахва, предвиждат други промени в данъчните закони. "Няма 
смисъл от този данък, банките вече не приемат депозити, вдигат таксите по всички сметки и слагат наказателна такса за 
големите спестявания", посочи Каримански. За последната година приходите от данък "лихва" били 5 млн. лв., докато 
разходите за администрирането му били за 5.5 млн. лв. 
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Обещаното облекчаване на режима на прилагане на данък "уикенд" се отлага за 2023 г. Както стана ясно не е възможно 
той да бъде премахнат, защото България ще наруши изисквания на евродирективата за ДДС. Предложените текстове от 
депутатите предвиждат разходите за ползване на служебни автомобили, имоти и други фирмени активи за личните 
нужди на собственици и директори, вече да не се признават за данъчни цели и да  се облагат с 10% данък печалба. 
Предстои обаче финансовото министерство да даде становище дали този начин на облагане е удачен.  
От 1 април се премахва таксата за детските ясли и градини, която плащат родителите, предвижда промяна в закона за 
местните данъци и такси. Отменя се и таксата за храната на децата в задължителното предучилищно образование. От 
сдружението на общините поискаха държавата да поеме и техните разходи по изхранването на децата в детките ясли и 
градини. 
 
√ Скъпият ток доведе общините до колапс 
Улиците са тъмни, служители работят на студено, вихрят се съкращения 
Скокът на цената на енергията доведе до позабравени проблеми в общините. Сметките за ток са непосилни, а 
неизбежните икономии се стоварват тежко върху редовите хора - улиците стават тъмни, служители работят на студено, 
вихрят се съкращения, цените масово се вдигат. Общински служители коментират, че всичко това напомня Виденовото 
време и двете години непосредствено след него, когато бе най-трудният във финансово отношение период. 
Почти не остана община от малък или среден калибър, която да не е ограничила уличното и парковото осветление. 
Режимът има няколко разновидности - лампите светят в намален вечерен диапазон, или и сутрин, а понякога през една. 
Издадени са заповеди за ограничено отопление в общинските сгради, като на някои места при два климатика 
задължително трябва да се ползва само един. Рестрикции предприе дори голяма община като Пловдив, която намали с 
половин час уличното осветление, въпреки че една трета от лампите й са енергоспестяващи. Сметките за ток навсякъде 
са двойни или тройни, като най-фрапираща е разликата именно в Пловдив - 180 000 лв. за декември 2020 г. срещу 620 
000 лв. през декември 2021 г. И в Кюстендил увеличението е огромно - от 39 000 лв. на 123 000 лв. през същите месеци. 
Навсякъде под въпрос са редица социални плащания. 
Вече бе проведен и протест. Жители на Козлодуй демонстрираха, след като дори местната община, на чиято територия 
се намира АЕЦ, ограничи осветлението. Проблемът е доста остър - през зимата тъмните часове са много, деца са 
принудени да вървят в мрак от и за училище. 
Допълнителен проблем създаде и изискването на Закона за публичните финанси, което гласи, че при неприет държавен 
бюджет разходите не могат да надвишават сумата, направена за същия период от предишната година. Държавният 
бюджет за 2022 г. все още не е приет, което по буквата на закона означава, че по-високите сметки няма как да бъдат 
погасени, дори и средствата да са налични. Всичко това принуди Министерството на финансите да излезе вчера със 
специално писмо, с което реши някак ситуацията - инструктира общините, че следва по-широко да тълкуват понятието 
"разходи" - да гледат да се поберат не в старите си харчове за ток, а в общата сума на общинските разходи. 
А бъдещето вещае още проблеми. Минималната заплата ще се увеличи, детските градини ще станат безплатни, което 
означава още повече общински разходи. Все пак новият проектобюджет, който трябва да влезе в сила от април, 
предвижда актуализация на разходите за делегирани дейности на общините.  
Управителният съвет на Сдружението на общините ще заседава днес по текущите финансови въпроси. Очаква се 
държавата да компенсира част от разходите за енергия през новата година, както го направи за последните месеци на 
миналата. Но сумите отново няма да са достатъчни. Сдружението иска общинските социални, здравни и образователни 
структури да плащат по цени за битов ток. Разработени са и други варианти за помощ. 
ПРОБЛЕМИТЕ СА НАВРЕД 
Община Стамболийски се принуди да съкрати около 40 свои служители. Автобусният билет в Плевен става 1.50 лв., скочи 
и транспортът в община Тунджа. Старите дългове на ВиК - Ямбол са още по-трудно платими в настоящата ситуация и 
Енергото предупреди, че от 1 февруари ще спре тока на водното дружество. 
 
√ 4 пъти повече ученици учат в специалности с недостиг на кадри 
Локомотиви и вагони става защитена специалност през 2022/23 г. 
Две нови специалности се добавят в Списъка на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2022/23 
г., предлагат от МОН.  
Едната е специалност "Локомотиви и вагони", професия "монтьор на железопътна техника" от професионално 
направление "моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства". Втората е 
специалността "Производство на месо, месни продукти и риба", професия "оператор в хранително-вкусовата 
промишленост" от областта на хранителните технологии. 
Други 3 специалности пък излизат от Списъка на защитените специалности, с което общият им брой става 50. Причината 
е, че те вече не отговарят на критерия за уникалност по териториален признак, защото се изучават в повече от четири 
училища на територията на страната. Това са специалностите "Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни 
изделия" (професия десенатор на текстил", "Полевъдство" (професия растениевъд) и "Пчеларство и бубарство" 
(професия техникживотновъд). 
Актуализираният Списък със специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара 
на труда за учебната 2022 - 2023 година, пък включва 78 специалности. Промяната тук е, че към миналогодишния списък 
се добавя една специалности - "Възобновяеми енергийни източници", професия техник на енергийни съоръжения и 
инсталации. 
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Различното при въпросните специалности е, че при тях е разрешеното сформиране на паралелки и с по-малко от 
минимално допустимия брой ученици, понякога дори и под 10 ученици. 
От 2018 г. насам се забелязва устойчива тенденция на засилване на интереса за обучение по специалности от професии с 
очакван недостиг на специалисти на пазара на труда. "Така например през първата година на влизане в сила на 
Постановлението (за въпросния списък - бел. ред.) - учебната 2018/19, общият брой на учещите, приети в специалности с 
очакван недостиг на специалисти на пазара на труда, е 2157, а през учебната 2021/22 г. - 8483", посочват от МОН. 
 
√ Ресторанти и барове масово бойкотираха наложените ограничения 
РЗИ глобява нарушителите, но те продължават да работят. Клиентите изобщо не се закачат 
Заведенията в София масово бойкотираха новите мерки в столицата и продължиха да работят след 22 часа снощи. Това 
показаха мащабните съвместни проверки на 5 институции в първия ден от влизането в сила на вечерен час и 
ограничение на капацитета им на работа. Заради ръста на заболелите с COVID-19 противоепидемичният щаб разпореди 
заведения, кина и театри - от днес трябва да работят с до 50% от капацитета си и не по-късно от 22 ч. 
Четири екипа проверяващи се насочиха към различни райони на София, където има нощни заведения. Още в първото 
заведение в "Студентски град" беше съставен акт на управителя, съобщи БНТ. Посетителите обаче не бяха проверени и 
спокойно продължиха вечерята си. 
Санкциите за физически лица започват от 300 лв. и стигат до 1 000 лв. От 500 лв. до 2 000 лв. са глобите за фирми. 
„Институциите си вършат работата и извършват проверка. Както казахме и вчера - спазваме абсолютно всичко - работим 
със зелени сертификати и персоналът е ваксиниран, носят се маски. Спазени са всички норми и изисквания по заповедта, 
с изключение на работното време”, обясни собственикът на заведения Ричард Алибегов. 
Почти всички дискотеки в Студентски град също работят. "Мерките се спазват, всичко е точно, не мисля, че има някакъв 
проблем които са ваксинирани да стоят в заведенията. Обаче има със сигурност хора, които не са с най-истинските 
сертификати, те сами решават за себе си и за околните да не ги предпазват, но тези, които са предпазени от ваксината, 
няма проблем - да влизат, колкото искат в такива заведения“, заявява клиент пред Нова телевизия. 
„Нашите заведения работят. Разбира се, че ще подкрепим протеста на бранша, защото сме сериозно ощетени от новата 
заповед. Смятаме за много нередно това, което се случа, защото сме единствения ощетен бранш в момента и откакто 
има COVID-19. Има отлив както на персонал, така и на клиенти. Със сигурност бранша ни е един от най-ваксинираните, 
като първия, на когото му беше наложен зелен сертификат. Заповедта влезе за около два дни. Има пунктове за бързи 
тестове, които са изцяло организирани от заведенията“, заяви собственикът на два нощни клуба в София Радослав 
Мирчев. 
 
√ Ердоган отваря нова страница в отношенията между Турция и Израел 
Израелският президент Исак Херцог ще посети Турция в средата на февруари, съобщиха израелски служители, цитирани 
от Axios. Това ще е първата визита на израелски ръководител на високо ниво от 2007 г. насам и ще бъде голям пробив в 
замразените отношения между двете страни. 
Израелско-турската дипломация премина през поредица от кризи в последното десетилетие. Връзките между двете 
страни замръзнаха след смъртта на 10 цивилни при израелска атака срещу турска флотилия, превозваща помощ за 
ивицата Газа през 2010 г.  През 2018 г. пък Турция експулсира израелския посланик от Анкара. Възстановяването на 
отношенията започна, когато Ердоган поздрави по телефона Херцог по повод встъпването му в длъжност като президент 
на Израел миналия юли. Оттогава двамата са говорили по телефона три пъти, включително по-рано този месец.  
Миналата седмица Ердоган разкри публично новината за израелската визита, като заяви, че ще се осъществи скоро. 
''Това посещение може да отвори нова страница в отношенията между Турция и Израел'', каза Ердоган в интервю за 
турския канал NTV, добавяйки, че е ''готов да предприеме стъпки във всички области, включително природния газ''. Дни 
по-късно турският външен министър Мевлют Чавушоглу се обади на израелския си колега Яир Лапид, за да му пожелае 
бързо възстановяване от COVID-19. Това беше първият телефонен разговор между израелски и турски външни министри 
от 13 години. 
Анализатори гледат на ходовете на Ердоган за възстановяване на отношенията с Израел като средство за подобряване на 
отношенията му с администрацията на Джо Байдън преди изборите в Турция и на фона на задълбочаващата 
се икономическа криза. Една голяма пречка ще бъдат отношенията на турското правителство с групировката ''Хамас'', 
която действа свободно в Турция. Израел твърди, че групировката ръководи атаки от щаб в Истанбул. Израелската 
разузнавателна агенция Шин Бет подчерта по време на вътрешните дискусии за Турция, че всеки процес на 
нормализиране трябва да включва ограничаване на дейността на ''Хамас'' в Турция. 
 
√ Законът различава неустойка и задатък и определя правилата за тях 
Каква е по закон разликата между неустойка и задатък и по какви правила се определят те и техните размери? 
В закона за задълженията и договорите (ЗЗД) има няколко общи правила за това какво се случва при неизпълнение на 
задълженията по един договор. Така, когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си 
поради причина, за която той отговаря, то кредиторът може да развали договора. Това може да стане, като 
последният даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята 
договора за развален. Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма. 
Кредиторът може и да заяви на длъжника, че разваля договора, и без да даде срок, ако изпълнението е станало 
невъзможно изцяло или отчасти, ако поради забава на длъжника то е станало безполезно, или ако задължението е 
трябвало да се изпълни непременно в уговореното време. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената 
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част от задължението е незначителна с оглед на интереса на кредитора. Едно от важните правила е, че правото да се 
разваля договорът се погасява с петгодишна давност. 
Длъжникът пък не отговаря, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени 
във вина. В същото време обаче обстоятелството, че длъжникът не разполага с парични средства за изпълнение на 
задължението, не го освобождава от отговорност. 
Важно е да се отбележи, че обезщетението, което се дължи при неизпълнение, обхваща претърпяната загуба и 
пропуснатата полза, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат 
предвидени при пораждане на задължението. Но ако длъжникът е бил недобросъвестен, той отговаря за всички преки и 
непосредствени вреди. Ако неизпълнението се дължи и на обстоятелства, за които кредиторът е отговорен, съдът може 
да намали обезщетението или да освободи длъжника от отговорност. 
И тук стигаме до хипотезите, свързани с даването или уговарянето на определени суми при сключването на договорите, 
които да гарантират тяхното изпълнение или пък обезщетенията при тяхното неизпълнение. 
Затова ЗЗД определя и правилата за неустойка и задатък. Неустойката обезпечава изпълнението на задължението и 
служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват. Кредиторът може да иска 
обезщетение и за по-големи вреди. Ако неустойката е прекомерно голяма в сравнение с претърпените вреди или ако 
задължението е изпълнено неправилно или отчасти, съдът може да намали нейния размер.  
Задатъкът пък служи за доказателство, че е сключен договорът и обезпечава неговото изпълнение. Ако страната, която е 
дала задатъка, не изпълни задължението си, другата страна може да се откаже от договора и да задържи задатъка. Ако 
задължението не е изпълнено от страната, която е получила задатъка, другата страна при отказ от договора може да иска 
задатъка в двоен размер. Ако изправната страна предпочита да иска изпълнение на договора, обезщетението за вредите 
се определя по общите правила. 
За неустойка говори и Търговският закон. Там е записано, че не може да се намалява поради прекомерност неустойката, 
дължима по търговска сделка, сключена между търговци. 
Пак там се вкарва и понятието отметнина. Ако при сключване на договор една от страните е дала или обещала нещо, в 
случай че се отметне, тя може да се откаже от договора, ако не е започнало изпълнението му. Отметналата се страна е 
длъжна да заплати отметнината, а ако я е дала при сключване на договора, тя я губи, разпорежда ТЗ. Когато договорът се 
изпълни, отметнината се връща или се прихваща. Тя се връща и при прекратяване на договора по взаимно съгласие. 
 
√ Кой и какви разноски плаща, зависи от уважената част от иска 
Как се разпределя плащането на разноски по гражданско дело? 
По водене на делото се събират държавни такси върху цената на иска и разноски за производството, а когато искът е 
неоценяем, размерът на държавната такса се определя от съда. Това е записано в специален раздел от действащия 
Граждански процесуален кодекс (ГПК), посветен на правилата, по които се определя кой и в какъв размер плаща 
разноските и таксите по граждански дела. 
Друго правило е, че когато предмет на делото е право на собственост или други вещни права върху имот, както и по 
исковете за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договор с предмет вещни права върху имот и за 
сключване на окончателен договор с такъв предмет, размерът на държавната такса се определя върху една четвърт от 
цената на иска. 
ГПК натъртва и че всяка страна предварително внася в съда разноските по действията, които е поискала. Сумите за 
разноски по действия по искане на двете страни или по инициатива на съда се внасят от двете страни или от едната 
страна според обстоятелствата. Ако страната остане задължена за разноски, съдът постановява определение за 
принудителното им събиране. 
И тук се стига до правилата, по които се присъждат разноските, включително кой и колко от тях плаща. Така заплатените 
от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от 
ответника, и то съразмерно с уважената част от иска.  
Ако пък ответникът с поведението си не е дал повод за завеждане на делото и ако признае иска, разноските се възлагат 
върху ищеца. Ответникът също има право да иска заплащане на направените от него разноски съразмерно с 
отхвърлената част от иска. Последният има право на разноски и при прекратяване на делото. 
Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа 
сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им 
част. И съдът обаче не може да слезе под минимално определения размер по Закона за адвокатурата и тарифата. 
Когато делото е решено в полза на лице, освободено от държавна такса или от разноски по производството, осъденото 
лице е длъжно да заплати всички дължащи се такси и разноски. Съответните суми се присъждат в полза на съда. 
Ако претенцията на лицето, което е получило правна помощ, бъде уважена, изплатеното адвокатско възнаграждение се 
присъжда в полза на Националното бюро за правна помощ съразмерно с уважената част от иска. В случаите на 
осъдително решение лицето, получило правна помощ, дължи разноски съразмерно с отхвърлената част от иска. 
В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако 
те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния 
размер за съответния вид дело, определен по реда на Закона за правната помощ. 
При приключване на делото със спогодба половината от внесената държавна такса се връща на ищеца. Разноските по 
производството и по спогодбата остават върху страните, както са ги направили, ако не е уговорено друго. 
Когато в делото участва като страна прокурорът, дължащите се разноски се присъждат на държавата или се заплащат от 
нея. 



19 

 

 
Мениджър 
 
√ Начало на данъчната кампания в София 
Започна данъчната кампания в София. Жителите на града могат да плащат данъците си и онлайн, в данъчните 
служби, през страниците на Столичната община и през страницата на НАП, чрез интернет банкиране и на касита на Easy 
Pay. 
Данъците могат да се внасят накуп или на вноски. Ако платят данъците си в пълен размер до края на април, жителите на 
града могат да ползват 5% отстъпка от данъка върху моторните превозни средства и данък сгради.  
Ако задълженията се погасяват на вноски, за МПС и данък сгради вноските са две – до края на юни и до края на 
октомври, за такса смет първата вноска е до края на април, втората - до края на юни, третата – до края на септември и 
четвъртата – до края на ноември.  
"Отчетено е, че сме в сложна икономическа обстановка и не е желателно да натоварваме излишно хората и бизнеса с 
допълнителна данъчна тежест", каза за БНР зам.-кметът на София Дончо Барбалов.  
Без такси и комисионни по електронен път могат да се платят данъците през страницата на Столичната община. Това 
могат да направят всички, които имат издадени кредитни или дебитни карти от български банки. Необходим е ПИН код, 
който се издава от данъчните служби в районите на града, с ПИК, издаден от НАП или с електронен подпис на лицето, 
което ще плаща. Друг вариант е през финансови институции - банки и платежни агенти. В данъчните отдели 
задълженията към общината може да се заплащат в брой, уточни зам.-кметът на София. 
През първото денонощие, в което беше открита данъчната кампания в София, столичани са платили общо 282 221 лв. 
местни данъци и такси, съобщават от дирекция "Общински приходи" към Столична община. 
 
√ "Тренд": Скокът в цените - най-сериозният проблем за българите в момента 
Повишаването на цените се явява основно предизвикателство пред новата власт. Половината от българите смятат, че 
поскъпването на живота е с над 20%. Това показват данните от национално представително проучване на „Тренд“, 
направено по поръчка на вестник „24 часа“. То е реализирано в периода между 12 и 19 януари чрез пряко 
полустандартизирано интервю "лице в лице" чрез таблет сред 1004 пълнолетни граждани и проследява нагласите на 
българите към актуални проблеми, основните институции и партиите. 
На отворен въпрос (без предварително зададени опции) към респондентите да посочат кой според тях е най-големият 
проблем пред България в момента, се очертава проблемът с високите цени (44 процентни пункта). Това е с три пъти 
повече посочвания от втория – пандемията от COVID-19 (12 процентни пункта). На трето място се нарежда корупцията с 
11 процентни пункта. По-надолу продължават да доминират социалните проблеми – доходите, обедняването и 
здравеопазването. 
 

 
 
Запитани за това кой е първият проблем, с чиито решаване трябва да се заеме приоритетно новото правителство, отново 
с огромна преднина пред всички останали се нарежда овладяването на цените (58%). Второто място се дели от 
овладяването на пандемията от COVID-19 и мерки срещу корупцията с по 15%. Съдебната реформа остава на 4-то място с 
4%. 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101592306/nachalo-na-danachnata-kampania-v-sofia-plashtame-i-onlain
https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
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От социологическата агенция са тествали и оценката на респондентите за това с колко са се повишили цените на стоките, 
които обикновено пазаруват. Половината от тях (50%) заявяват, че поскъпването на цените е с над 20%. Близо една трета 
(30%) са на мнение, че повишаването е между 10 и 20%. Опцията, че поскъпването е между 5 и 10% е посочена от една 
десета от запитаните, а само 1% заявяват, че покачването на цените е под 5%. 
 

 
 
Нагласите към институции и партии 
Обрат в позитивна посока на рейтинга на парламента отчита януарското проучване на Тренд. През 2021 г. оценката за 
работата на парламента падна на критично ниски нива, най-вече заради невъзможността да излъчи кабинет, 
а положителните оценки се движиха около 15%, като дори през септември стигнаха до 12%, припомнят от агенцията. 
Отрицателните пък отбелязаха нива от 77%. Изборите за 47-то Народно събрание и успехът му в съставянето на 
правителство водят до ръст в подкрепата към парламента до 29%, а отрицателните оценки падат до 51%. 
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Новият кабинет на Кирил Петков се ползва с подкрепата на 39% от всички запитани, като почти толкова (40%) са и тези, 
които са на противоположната позиция. Стойностите са напълно сходни с тези, с които започна и първото служебно 
правителство на Стефан Янев през май миналата година. 
Симпатизантите на „Продължаваме промяната“ почти единодушно изразяват подкрепа към кабинета, докато тези на 
БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България“ са по-колебливи – около две трети от тях дават положителна оценка, 
а около една пета отрицателна. 
 

 
 
Около 49% е подкрепата за президента Радев, с отрицателна оценка са около 36% от запитаните. През втората половина 
на 2021 г. президентът беше влязъл в тенденция на повишаване на отрицателните оценки за неговата работа. Това се 
дължеше най-вече на отговорността, която той носеше за служебното правителство. Неминуемо част от социалното 
недоволство спрямо властта, рефлектираше и върху оценките за работата на президента. Президентските избори през 
ноември успяха да презаредят в определена степен доверието към президента и да го възстановят на нива от преди 
назначаването на служебния кабинет, обобощават от Тренд. 
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Само два месеца след последните предсрочни парламентарни избори, очаквано електоралната картина е структурно 
идентична с изборния резултат. „Продължаваме промяната“ е първа политическа сила с 26.4% от заявилите, че ще 
гласуват на евентуални избори. ГЕРБ остават близко до изборния си резултат с 22.3%. БСП и ДПС са сходни като резултат 
съответно с 11.5% и 10.9%. 
От „Тренд“ правят уточнението, че проучването се провежда на територията на страната и не се отчита потенциалът на 
формациите от чужбина, което може да размести позициите на БСП и ДПС. 
Пета политическа сила остава „Има такъв народ“ с 8.1% от заявилите, че ще гласуват, а шести остават „Демократична 
България“ с 6.8%. Социолозите регистрират лек ръст при „Възраждане“ в сравнение с изборния им резултат, като 
партията се ползва с подкрепата на 5.9% от заявилите, че ще упражнят правото си на глас при нови избори. Под 
парламентарната бариера остават „Изправи се БГ! Ние идваме“ с 1.9% и ВМРО с 1.1%.  
 

 
 
* Методология: Проучването на „Тренд“ е по поръчка на вестник „24 часа“, посветено на нагласите на българите 
спрямо основните институции, партии и актуални проблеми. Изследването е реализирано в периода между 12 и 19 
януари 2022 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" чрез таблет сред 1004 души на възраст 18+.  
 
√ Спад на европейските борси след сигналите на Фед за затягане 
Европейските акции записаха понижения в ранната търговия в четвъртък, след като председателят на Федералния резерв 
на САЩ Джером Пауъл сигнализира за повишаване на основния лихвен процент на централната банка през март и за 
продължително затягане на политиката в опит за поставяне под контрол на растящата инфлация, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,59 пункта, или 0,13%, до 566,72 пункта. Немският показател DAX се 
понижи със 70,64 пункта, или 0,46%, до 15 388,75 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 
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30,65 пункта, или 0,41%, до 7 500,43 пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 19,64 пункта, или 0,28%, до 6 
962,32 пункта. 
Загубите бяха поведени от технологичният сектор (SX8P), който се понижи с 1,43%, докато банковият сектор (SX7P), който 
може да извлече ползи от по-високите лихви, напредна с 2,08%. 
„Сегментите на растеж са по-чувствителни към промените в лихвените проценти и обикновено печелят от периоди, в 
които има хлабава парична политика и достатъчна ликвидност - среда, която сега изоставяме“, каза главният 
инвестиционен директор на Credit Suisse Майкъл Стробек. 
STOXX 600 е изгубил 2% от стойността си през тази седмица, след като очакванията за повишение на лихвите и 
геополитическото напрежение между Русия и Украйна изплашиха инвеститорите. 
„Най-лошият сценарий би бил онзи, при който има устойчиво висока инфлация, която принуждава Фед да се движи по-
бързо на фронта на лихвите, като в същото време данните за икономическия растеж разочароват, а напрежението между 
Русия и Украйна ескалира“, добави Стробек. 
Акциите на производителят на чипове STMicroelectronics поскъпнаха с 4,64%, след като компанията обяви планове да 
удвои инвестициите си тази година на фона на голямото търсене в сектора. 
Цената на книжата на германската софтуерна компания SAP се понижиха с 5,13%, след като тя се съгласи да закупи 
мажоритарен дял в частната американска финтех фирма Taulia. Въпреки че SAP не разкри цената на сделката, главният 
изпълнителен директор на SAP Кристиан Клайн каза, че стойността е под 1 млрд. долара. 
Акциите на Deutsche Bank поскъпнаха с 5,62%, след като компанията отчете най-голямата си печалба от десетилетие през 
2021 г., опровергавайки очакванията за загуба през четвъртото тримесечие. 
Разнопосочна търговия в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха смесени резултати в сряда, следвай заседанието на 
Федералния резерв на САЩ, от което стана ясно, че централната банка готви увеличение на лихвите през март, предаде 
Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията със спад от 129,64 пункта, или 0,38%, до 34 168,09 пункта, след като 
по-рано се бе повишил с над 500 пункта, но не успя да задържи печалбите след съобщението на Фед. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 регистрира спад от 6,52 пункта, или 0,15%, до 4 349,93 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 2,82 пункта, или 0,02%, до 13 542,12 пункта, подкрепен от 
поскъпването на акциите на Microsoft. 
Индексите попаднаха в червената територия, след като председателят на Фед Джером Пауъл заяви на пресконференция 
след заседанието на централната банка,, че все още има „значително пространство“ за повишаване на лихвите, преди те 
да започнат да вредят на трудовия пазар. Той също така посочи, че цените може да продължат да вървят нагоре, тъй като 
„инфлационните рискове все още са високи“. 
На този фон доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа скочи над прага от 1,8%. 
„След коментирате на председателя на Фед стана ясно, че рисковете от повишение на лихвите са високи и ралито на 
Уолстрийт приключи“, коментира Едуард Моя от Oanda. 
От Фед сигнализираха, че повишението на основния лихвен процент може да се случи още през март. 
„При инфлация доста над 2 процента и силен пазар на труда, Комисията за отворения пазар (FOMC), че скоро ще е 
уместно да повиши целевия диапазон на федералната лихва“, съобщи  комисията след края на заседанието 
Сряда отбеляза третият пореден ден на волатилна търговия на пазара, след като в понеделник Dow се възстанови от спад 
от над 1000 пункта. 
И трите основни индекса са на червено за януари, като Nasdaq е в корекция със спад от 13% за месеца. S&P 500 се 
понижи с повече от 8% в началото на годината и е с близо 10% от най-високото си ниво. 
Акциите на Microsoft поскъпнаха с 2,85%, след като технологичният гигант отново надмина очакванията на Уолстрийт със 
своя финансов отчет за второто фискално тримесечие. Компанията отчете печалба от 2,48 долара за акция при приходи 
от 51,73 млрд. долара, докато очакванията бяха за печалба от 2,31 долара на акция при приходи от 50,88 млрд. долара, 
сочат данни на Refinitiv. 
Цената на книжата на Boeing се понижи с 4,82%, след като производителят на самолети отчете положителен паричен 
поток за първи път от 2019 г., но записа загуба от 3,5 млрд. долара преди данъци по програмата си за самолетите 787 
Dreamliner. 
Понижения в Азия 
Индексите на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха спадове в четвъртък, след като 
инвеститорите реагираха на информацията от заседанието на Федералния резерв на САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се срина с 841,03 пункта, или 3,11%, до 26 170,3 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 61,42 пункта, или 1,78%, до 3 394,25 пункта, докато 
по-малкият измерител Shenzhen Composite отчете спад от 66,76 пункта, или 2,87%, до 2 262,41 пункта. Хонконгският 
показател Hang Seng изтри 482,9 пункта от стойността си, или 1,99%, завършвайки сесията при ниво от 23 807 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 94,75 пункта, или 3,5%, до 2 614,49 пункта. 
В Австралия ASX 200 записа спад от 123,3 пункта, или 1,77%, до 6 838,3 пункта. 
Големият губещ бе технологичният сектор, като в Южна Корея акциите на Samsung Electronics поевтиняха 2,73%, след 
като компанията отчете 53% ръст на оперативната печалба през четвъртото тримесечие на 2021 г., но спад от 12% в 
сравнение с предходните три месеца. 
В същото време листнатите в Хонконг акции на китайските технологични гиганти Alibaba, JD и Meituan поевтиняха със 
7,19%, 3,51% и 6,93%, а тези на Baidu и Tencent – с 4,04% и 2,24%, 
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У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 2,40 пункта, или 0,39%, до 608,50 пункта. BGBX40 се понижи с 0,36 пункта, или 0,26%, до 138,52 пункта. 
BGTR30 изтри 0,28 пункта от стойността си, или 0,04%, достигайки ниво от 673,08 пункта. BGREIT се понижи с 0,08 пункта, 
или 0,05%, до 166,36 пункта. 
 
√ Невиждан от години оптимизъм сред бизнес лидерите по света 
Неочаквано високи нива на оптимизъм на фона на продължаващата несигурност, породена от здравната и икономическа 
криза демонстрират бизнес лидерите по света в 25-о глобално годишно проучване на PwC. Повече от три четвърти от 
изпълнителните директори, 77%, прогнозират, че световната икономика ще се подобри, докато само 15% очакват 
забавяне, сочат данните от проучването, реализирано чрез 4446 интервюта с изпълнителни директори в 89 държави в 
периода октомври – ноември 2021 г. Регистрираните нива на оптимизъм относно перспективите за по-стабилна 
икономика през 2022 година са най-високи за последните 10 години, констатират авторите на проучването. 
Оптимизмът на бизнес лидерите за икономически растеж през 2022 г. е с 1% по-висок от миналогодишния от 76% и с 
цели 54% по-висок в сравнение с 2020 г., когато повече от половината (53%) от участниците прогнозираха спад в 
икономиката. 
Резултатите обаче варират значително в различните страни и територии. Сред по-големите държави оптимизмът е най-
висок в Индия, където 94% от изпълнителните директори очакват глобален растеж през следващата година, спрямо 88% 
през предходната година. 
Стабилен ръст на положителните очаквания се наблюдава и в Япония (ръст от 16%, достигайки до 83% спрямо 67% 
предходната година) и умерено висок в Обединеното кралство (повишаване с 5% спрямо миналата година, достигайки 
82%). Италия и Франция също отчитат голям ръст в оптимизма на бизнес лидерите, което може би се дължи на по-
значително от очакваното икономическо възстановяване на тези страни. 
От друга страна, в САЩ се отчита спад от 18% в оптимизма на бизнес лидерите по отношение на глобалната икономика, 
достигайки до 70%. Леко понижение има и в Бразилия (спад от 7% до 77%), Китай (спад с 9% до 62%) и Германия (спад с 
4% до 76%), което вероятно се дължи на увеличаващите се негативни ефекти от инфлацията и ограниченията във 
веригата за доставки. 
Въпреки че изпълнителните директори в САЩ не са настроени толкова позитивно относно развитието на глобалната 
икономика, те са относително уверени когато става въпрос за перспективите за растеж на собствените им компании. 
„Докато продължаващата пандемия и появата на нови варианти на вируса ни притесняваха през годината, високото ниво 
на оптимизъм на бизнес лидерите говори за силата и устойчивостта на глобалната икономика и способността на 
изпълнителните директори да управляват бизнесите си добре дори и в несигурни условия. Няма нищо „нормално“ в 
света, в който работим, но вече свикваме с него. Виждаме разлики в нивата на увереност между страните, не липсват и 
предизвикателства, но е окуражаващо, че като цяло бизнес лидерите, с които говорихме, са настроени положително за 
2022 г.“, споделя Боб Мориц, председател на глобалната мрежа на PwC. 
 

 
 
Силата на доверието 
Никога досега доверието не е било толкова важен фактор за успеха на компанията и никога не е било толкова голямо 
предизвикателство то да бъде спечелено и запазено. Въз основа на отговорите на участниците на въпроси, свързани с 
поведението на техните клиенти, проучването показва взаимовръзка между доверието на клиентите и увереността на 
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изпълнителните директори. Лидерите, към чиито компании има високо клиентско доверие, са значително по-уверени в 
перспективите си за растеж през следващата година. 
Доверието се оказва пряко свързано и с ангажимента на компаниите към постигане на нулеви въглеродни емисии. 
Изпълнителните директори на компании, към които има високи нива на доверие, е значително по-вероятно да 
ръководят организации, които са поели ангажимент за нулеви въглеродни емисии, както и компании, в които 
възнагражденията на служителите са обвързани с нефинансови резултати. 
Рисковете, които будят най-големи притеснения на бизнес лидерите 
Подобно на миналата година, кибер и здравните рискове се нареждат сред основните глобални заплахи, 
идентифицирани съответно от 49% и от 48% от участниците. Веднага след тях се нарежда макроикономическата 
нестабилност, като 43% от изпълнителните директори са много или изключително загрижени за потенциалното 
въздействие на инфлацията, промените в БВП и предизвикателствата на пазара на труда през следващата година. Друго 
основно притеснение, което се посочва, е способността за привличане и задържане на таланти. 
От гледна точка на секторни специфики, кибер рисковете са на първо място за изпълнителните директори на 
организации в сферата на финансовите услуги (за 59% от тях). От друга страна, участниците от производство (40%) и 
потребителски стоки и услуги (39%) са по-малко притеснени от рискове, свързани с кибер сигурността, въпреки големия 
брой на кибератаки в тези сектори. Би било интересно да се проследи дали това ниво на увереност ще се промени през 
следващата година. 
Не е изненадващо, че висок процент от бизнес лидерите в сферата на хотелиерството (75%) са загрижени за 
въздействието на рисковете за здравето върху техния бизнес. 49% от изпълнителните директори в областта на 
енергетиката, комуналните услуги и ресурсите виждат изменението на климата като ключова заплаха през следващата 
година, което е с 15% повече от процентите във всички други индустрии. 
 

 
 
Възможните точки за растеж 
Когато изпълнителните директори търсят възможности за ръст на приходите извън родината си, те обръщат поглед към 
САЩ като локация с най-голям потенциал за следващата година. 
41% от участниците посочват САЩ като една от най-перспективните страни за растеж на техните компании през 
следващите 12 месеца в сравнение с 35% през 2021 г. Китай се нарежда на второ място (27%), следван от Германия (18%) 
и Обединеното кралство (17%). 
За американските изпълнителни директори Обединеното кралство стои на първо място по важност за растежа на 
приходите им през следващите 12 месеца – 37% споделят, че това е един от техните водещи пазари, последван от Китай с 
26%. 
Отстъпление от ангажиментите по климатичните цели 
Резултатите от проучването показват, че е необходим по-сериозен напредък за постигане на глобалните климатични 
цели, тъй като по-малко от 1/3 от изпълнителните директори посочват, че тяхната компания е поела ангажимент за 
намаляване на въглеродните емисии. Едва 22% от анкетираните казват, че техните компании са поели ангажимент за 
нетни нулеви емисии, а сходен процент (26%) отбелязват поемане на ангажимент за въглеродна неутралност. 
Едва една трета от главните изпълнителни директори определят изменението на климата като основно притеснение за 
следващата година, отразявайки убеждението, че то няма да повлияе на растежа на приходите им в краткосрочен план. В 
дългосрочен план нещата стоят различно - поемането на ангажимент за нулеви емисии заляга в основите на стратегиите 
на организациите. Тези ангажименти ще са от съществено значение не само за смекчаване на рисковете от изменението 
на климата, но и за удовлетворяване на очакванията на клиентите, инвеститорите и служителите. 
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Поетите ангажименти за нулеви емисии обикновено се свързват най-вече с по-въглеродно интензивни и мащабни 
компании. Сред секторите, поели подобни ангажименти, са комуналните услуги (40%), енергетиката (39%), 
телекомуникациите и банкирането и капиталовите пазари (по 24% всеки). 
Около две трети (65%) от изпълнителните директори, чиито компании имат приходи от 25 милиарда долара или повече, 
са поели ангажимент за нулеви емисии, за разлика от тези с приходи под 100 милиона долара (10%). 
Около 57% от бизнес лидерите без поети климатични ангажименти споделят, че не считат своите компании за 
произвеждащи значително количество емисии на парникови газове. Това наблюдение е особено валидно в сферите на 
технологиите (74%), бизнес услугите (72%) и застраховането (71%). 
Много от тези отговори вероятно се основават на емисии от обхват 1 (преки) и обхват 2, но не вземат предвид емисиите 
от обхват 3, които се генерират по цялата верига на стойността на компаниите, вкл. от доставчици и други партньори. 
 

 
Бизнес лидерите посочват „намаляването на рисковете от изменението на климата“ като най-важен фактор, формиращ 
стратегиите им за нулеви нетни емисии – той е посочен като изключително или много значителен от 63% от 
респондентите. Непосредствено след него се нарежда „удовлетворяване на очакванията на клиентите“ (61%), което 
потвърждава, че действията на компаниите в посока справяне с изменението на климата са все по-важни за бранда и 
добавената стойност, която очакват клиентите. 
Резултатите показват още, че колкото по-значим е ангажиментът за декарбонизация на една компания, толкова по-
вероятно е целите за нетни нулеви емисии да са част от корпоративната стратегия и да са обвързани с възнаграждението 
на бизнес лидерите. В корпоративните стратегии на 70% от компаниите, които са поели научно-базирани ангажименти за 
нулеви нетни емисии, се включат цели за емисии (сравнено с 44% от компаниите, чиито ангажименти не са научно-
базирани, и 9% от компаниите, които не са поемали въглеродно-неутрални или нетни нулеви ангажименти). 1/3 от 
компаниите, които имат или работят в посока научно-базирани ангажименти, обвързват емисиите си с възнаграждението 
на главните изпълнителни директори, в сравнение със само 1% от компаниите, които нямат подобни ангажименти. 
„За 25-те години, в които провеждаме глобалното проучване сред бизнес лидерите, видяхме как изпълнителните 
директори се справят с множество предизвикателства - от спукването на „dot-com“ балона до глобалната финансова 
криза. Новите изпитания за лидерите днес са глобалната пандемия и изменението на климата. Независимо от годината и 
типовете предизвикателства, забелязваме една константа, която винаги присъства и е от голямо значение, а именно – 
изграждането на доверие. Тази година доверието е свързано с всичко – от увереността на изпълнителните директори в 
нарастването на приходите им, до това дали тяхната организация е поела ангажимент за нулеви емисии. Гледайки в 
дългосрочен план, със сигурност ще има непредвидими обстоятелства и предизвикателства през следващите 25 години. 
Ние вярваме, че компаниите, които са основани на доверие, ще постигат устойчиви резултати и ще имат успех в бъдеще“, 
обобщава Боб Мориц. 
* Методология: PwC проведе 4446 интервюта с изпълнителни директори в 89 държави в периода м. октомври – м. 
ноември 2021 г. Извадката е претеглена спрямо националния БВП, за да се гарантира, че мненията на 
изпълнителните директори са справедливо представени във всички основни региони. Данните на ниво индустрия и 
държава са базирани на данни от пълната извадка от 4446 участници. 94% процента от интервютата са 
проведени онлайн, а 6% по пощата, телефона или лице в лице. Всички интервюта са съобразени със стандартите за 
поверителност на данните. Проведени са и задълбочени интервюта с изпълнителни директори от пет глобални 
региона (Северна Америка, Латинска Америка, Западна Европа, Азиатско-тихоокеанския регион и Африка). Някои от 
тези интервюта са цитирани в доклада. Пълните интервюта могат да бъдат намерени на  strategy-
business.com/mindoftheceo.  
 

http://strategy-business.com/mindoftheceo
http://strategy-business.com/mindoftheceo
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какво попитаха евродепутатите и какво им отговориха управляващите? Министър Надежда Йорданова за 
противодействието на корупцията и върховенството на закона у нас. 

- Промените в КЕВР, цената на тока и възможните решения в енергетиката. 
- Бюджет 2022: Как ще се разпределят парите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване? 

Анализ на експертите Ваня Григорова и Щерьо Ножаров. 
- Какво време ни очаква през най-късия месец в годината? Гост - метеорологът Анастасия Стойчева. 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Бюджет на прицел и буря с цените на тока - разговор с Любомир Каримански от „Има такъв народ”. 
- Ще догонят ли доходите спринта на цените - в студиото синдикати, работодатели и икономисти. 
- Отново недоволство срещу COVID мерките - гост д-р Александър Симидчиев от „Демократична България”. 
- „Баш майстори” - епизод пореден. Още потърпевши от измами с ремонт на покриви. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 28 януари 
София. 

- Комисията за защита на личните данни ще отбележи за 16-ти пореден път Денят за защита на личните данни. 
- Oт 12:00 часа пред Съдебната палата ще се проведе флашмоб под мотото: Да им пречупим чадъра! 

Организатори са Николай Хаджигенов и Арман Бабикян от движение „Ние идваме!“. Те приканват хората да 
носят със себе си стар или счупен чадър: Да не позволим под счупения чадър на Гешев да скрият обратно 
Цацаров!  

*** 
Бургас 

- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще се проведе премиера на постановката „Всички страхотни неща“. 
- От 19.00 часа в зала „Младост“ ще започне финал при жените за купата на България между волейболните отбори 

на "Марица" Пловдив и ДКС"Варна. 
 

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

