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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев посочи най-лошото в новия бюджет 
Той не мобилизира за по-продуктивна работа, чрез която да се постига ръст, а казва - вие без да работите повече 
може да получите повече, отколкото ако работите, смята председателят на АИКБ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България изразява резерви за средносрочната бюджетна прогноза, която 
според председателя на АИКБ Васил Велев ни отдалечава от членство в еврозоната, предаде БНТ. 
Според Велев при прогнозиран ръст от 3 и повече процента има бюджетен прогнозен дефицит от около 16 млрд. за трите 
години. 
"За нас тази средносрочна прогноза не отговаря на всички постулати, които имаме в икономическата теория. По-лошото 
е, че практиката показва, че това води до ръст от дългова спирала, който за България може да се окаже особено опасен. 
Самият бюджет за тази година и следващите две е твърде разточителен. Има увеличаване на разходите значително над 
приходите, включително в държавна администрация, сигурност", каза Велев. 
 Той смята, че бюджетът е прекомерно разточителен и води до увеличаване на инфлацията, като в същото време няма 
нови политики за насърчаване на инвестициите. 
"Не е според чергата. Най-лошото в него е, че не мобилизира за по-продуктивна работа, чрез която да се постига ръст, а 
казва - вие без да работите повече може да получите повече, отколкото ако работите", каза Велев. 
Според него, ако предложенията в бюджета се приемат майките ще получават във втората година майчинство повече, 
отколкото първата и повече, отколкото и е била заплатата им, а безработните може да получат в пъти по-големи 
компенсации от заплатата им. 
Велев смята, че очакваната инфлацията ще бъде над тази, която прогнозира правителството. 
Според него 9 млрд лв. е разликата между приходи от данъци и харчене. 
 
АИКБ 
 
√ ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПЕТТЕ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Следва пълният текст на Отворено писмо от петте национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, 
БТПП, КРИБ и ССИ, във връзка с изказване на вицепремиера Асен Василев. 

 
Повод за настоящото писмо е обидното изказване на вицепремиера и министър на финансите Асен Василев, според 
когото „от пазара трябва да се извадят некомпетентни и некадърни работодатели, които не могат да плащат 
така, че да няма работещи бедни. Защото не могат да създадат организация и не могат да използват уменията на 
работниците. Тук работникът не можел да изкара 710 лв., в Гърция спокойно изкарват по 1000 евро„. 
Като икономист и като финансов министър, г-н Василев би следвало да е наясно, че: 

▪ В България половината от заетите на минимална заплата са в бюджетната сфера. Така по неговата логика, най-
некадърен работодател е именно държавата! 

▪ На минимална заплата в частния сектор се назначават хора с ниска или изцяло липсваща квалификация и опит. В 
малките населени места и в общините с преобладаващо ромско население работодателите поемат социалната 
функция на държавата като обучават и квалифицират напълно неграмотни и без никаква квалификация хора, и 
им плащат колкото изкарват. Вместо да получат благодарност, работодателите в такива общини сега ще бъдат 
обявявани за некадърни. Да, в чужбина такива хора получават повече, но за такава работа и резултати, такова е и 
заплащането. В чужбина и министрите получават повече. 

▪ Непремереният ръстът на минималната работна заплата за някои икономически дейности и райони на страната 
води до изравняване на всички възнаграждения на нивото на МРЗ и демотивиране на работещите да се 
квалифицират и полагат по-производителен труд. Т.е. проблемът не е в нивото на заплащане само на наетите на 
минимална заплата, а е структурен проблем, свързан с цялостното ниво на заплащане на труда. 

▪ Минималната заплата е резултатна величина и се определя от количеството и качеството на положения труд, а 
не е социална помощ. 

В допълнение отбелязваме, че по показател „работещи бедни“ България е в средата на класацията в ЕС. А по показател 
„популизъм на политиците“, който представлява съотношение на МРЗ към БВП на глава от населението, сме № 1. 
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Напомняме на г-н Василев, че „некадърният“ български работодател, за разлика от европейските си колеги, е: 
▪ принуден да плаща непосилни сметки за ел.енергия, заради продължаващото вече години „кадърно“ 

управление на енергийният сектор в България; 
▪ с изключителни усилия намира работници с образование, умения и компетенции на прилично, но недостатъчно 

високо ниво, заради изключително „ефективното“ управление на образователният сектор с наливане на 
средства без поставяне на условия за подобряване на качеството на завършващите; 

▪ принуден да губи време и ресурс за преодоляване на множество бюрократични спънки, заради 
„целенасоченото“ изразходване на милиони за електронно управление в държавата с почти нулев резултат и 
ширеща се корупция (в борбата с която все още няма реални резултати). 

▪ През последните две години няма елементарна сигурност във връзка с ковид-пандемията, заради изключително 
„компетентното“ въвеждане на безсмислени мерки, което продължава и понастоящем. 

На този фон, няма как да подминем с мълчание всякакви нападки и обидни квалификации, неотговарящи на обективната 
действителност. 
Нека управляващите да не забравят, че българският бизнес се справи с колосалните предизвикателства след началото на 
прехода, след като десетилетия беше лишен от възможността да придобива предприемачески умения, и сме сигурни, че 
ще се справи и сега. 
Настояваме вицепремиерът да се извини на българските работодатели, благодарение на чиито усилия и денонощна 
ангажираност се крепи функционирането на обществените системи! 
 
В. Труд 
 
√ Работодателите искат извинение от Асен Василев 
Петте национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ, изпратиха отворено 
писмо във връзка с изказване на вицепремиера и финансов министър Асен Василев. В него те настояват настояват 
вицепремиерът да се извини и да оцени усилията и денонощната им ангажираност. Острата им реакция е предизвикана 
от думите на Василев, че "от пазара трябва да се извадят некомпетентни и некадърни работодатели, които не могат да 
плащат така, че да няма работещи бедни. Защото не могат да създадат организация и не могат да използват уменията на 
работниците. Тук работникът не може да изкара 710 лв., в Гърция спокойно изкарват по 1000 евро". 
Cпopeд работодателите изĸaзвaнeтo нa Bacилeв e oбиднo, a cъщo тaĸa гoвopи зa нeпoзнaвaнe нa ocнoвни тeopeтични  
пocтaнoвĸи, въпpeĸи чe e иĸoнoмиcт пo oбpaзoвaниe и финaнcoв миниcтъp пo длъжнocтнa xapaĸтepиcтиĸa. 
Ето и пълния текст на писмото: 
Като икономист и като финансов министър, г-н Василев би следвало да е наясно, че: 
● В България половината от заетите на минимална заплата са в бюджетната сфера. Така по неговата логика, най-
некадърен работодател е именно държавата! 
● На минимална заплата в частния сектор се назначават хора с ниска или изцяло липсваща квалификация и опит. В 
малките населени места и в общините с преобладаващо ромско население работодателите поемат социалната функция 
на държавата като обучават и квалифицират напълно неграмотни и без никаква квалификация хора, и им плащат колкото 
изкарват. Вместо да получат благодарност, работодателите в такива общини сега ще бъдат обявявани за некадърни. Да, в 
чужбина такива хора получават повече, но за такава работа и резултати, такова е и заплащането. В чужбина и министрите 
получават повече. 
● Непремереният ръст на минималната работна заплата за някои икономически дейности и райони на страната води до 
изравняване на всички възнаграждения на нивото на МРЗ и демотивиране на работещите да се квалифицират и полагат 
по-производителен труд. Т.е. проблемът не е в нивото на заплащане само на наетите на минимална заплата, а е 
структурен проблем, свързан с цялостното ниво на заплащане на труда. 
● Минималната заплата е резултатна величина и се определя от количеството и качеството на положения труд, а не е 
социална помощ. 
В допълнение отбелязваме, че по показател „работещи бедни“ България е в средата на класацията в ЕС. А по показател 
"популизъм на политиците", който представлява съотношение на МРЗ към БВП на глава от населението, сме № 1. 
Напомняме на г-н Василев, че „некадърният“ български работодател, за разлика от европейските си колеги, е: 
• принуден да плаща непосилни сметки за ел. енергия, заради продължаващото вече години „кадърно“ управление на 
енергийният сектор в България; 
• с изключителни усилия намира работници с образование, умения и компетенции на прилично, но недостатъчно високо 
ниво, заради изключително „ефективното“ управление на образователният сектор с наливане на средства без поставяне 
на условия за подобряване на качеството на завършващите; 
• принуден да губи време и ресурс за преодоляване на множество бюрократични спънки, заради „целенасоченото“ 
изразходване на милиони за електронно управление в държавата с почти нулев резултат и ширеща се корупция (в 
борбата с която все още няма реални резултати). 
• През последните две години няма елементарна сигурност във връзка с ковид пандемията, заради изключително 
„компетентното“ въвеждане на безсмислени мерки, което продължава и понастоящем. 
На този фон, няма как да подминем с мълчание всякакви нападки и обидни квалификации, неотговарящи на обективната 
действителност. 
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Нека управляващите да не забравят, че българският бизнес се справи с колосалните предизвикателства след началото на 
прехода, след като десетилетия беше лишен от възможността да придобива предприемачески умения, и сме сигурни, че 
ще се справи и сега. 
Настояваме вицепремиерът да се извини на българските работодатели, благодарение на чиито усилия и денонощна 
ангажираност се крепи функционирането на обществените системи! 
 
НОВА ТВ 
 
√ Работодателите в България настояват за извинение от вицепремиера Асен Василев 
Петте национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ, изпратиха отворено 
писмо във връзка с изказване на вицепремиера и финансов министър Асен Василев. В него те настояват настояват 
вицепремиерът да се извини и да оцени усилията и денонощната им ангажираност. Острата им реакция е предизвикана 
от думите на Василев, че "от пазара трябва да се извадят некомпетентни и некадърни работодатели, които не могат да 
плащат така, че да няма работещи бедни. Защото не могат да създадат организация и не могат да използват уменията на 
работниците. Тук работникът не може да изкара 710 лв., в Гърция спокойно изкарват по 1000 евро". 
Cпopeд работодателите изĸaзвaнeтo нa Bacилeв e oбиднo, a cъщo тaĸa гoвopи зa нeпoзнaвaнe нa ocнoвни тeopeтични 
пocтaнoвĸи, въпpeĸи чe e иĸoнoмиcт пo oбpaзoвaниe и финaнcoв миниcтъp пo длъжнocтнa xapaĸтepиcтиĸa. 
Ето и пълния текст на писмото: 
Като икономист и като финансов министър, г-н Василев би следвало да е наясно, че: 
● В България половината от заетите на минимална заплата са в бюджетната сфера. Така по неговата логика, най-
некадърен работодател е именно държавата! 
● На минимална заплата в частния сектор се назначават хора с ниска или изцяло липсваща квалификация и опит. В 
малките населени места и в общините с преобладаващо ромско население работодателите поемат социалната 
функция на държавата като обучават и квалифицират напълно неграмотни и без никаква квалификация хора, и им 
плащат колкото изкарват. Вместо да получат благодарност, работодателите в такива общини сега ще бъдат 
обявявани за некадърни. Да, в чужбина такива хора получават повече, но за такава работа и резултати, такова е и 
заплащането. В чужбина и министрите получават повече. 
● Непремереният ръст на минималната работна заплата за някои икономически дейности и райони на страната 
води до изравняване на всички възнаграждения на нивото на МРЗ и демотивиране на работещите да се 
квалифицират и полагат по-производителен труд. Т.е. проблемът не е в нивото на заплащане само на наетите на 
минимална заплата, а е структурен проблем, свързан с цялостното ниво на заплащане на труда. 
● Минималната заплата е резултатна величина и се определя от количеството и качеството на положения труд, 
а не е социална помощ. 
В допълнение отбелязваме, че по показател „работещи бедни“ България е в средата на класацията в ЕС. А по 
показател "популизъм на политиците", който представлява съотношение на МРЗ към БВП на глава от населението, 
сме № 1. 
Напомняме на г-н Василев, че „некадърният“ български работодател, за разлика от европейските си колеги, е: 
• принуден да плаща непосилни сметки за ел.енергия, заради продължаващото вече години „кадърно“ управление на 
енергийният сектор в България; 
• с изключителни усилия намира работници с образование, умения и компетенции на прилично, но недостатъчно 
високо ниво, заради изключително „ефективното“ управление на образователният сектор с наливане на средства 
без поставяне на условия за подобряване на качеството на завършващите; 
• принуден да губи време и ресурс за преодоляване на множество бюрократични спънки, заради „целенасоченото“ 
изразходване на милиони за електронно управление в държавата с почти нулев резултат и ширеща се корупция (в 
борбата с която все още няма реални резултати). 
• През последните две години няма елементарна сигурност във връзка с ковид-пандемията, заради изключително 
„компетентното“ въвеждане на безсмислени мерки, което продължава и понастоящем.  
На този фон, няма как да подминем с мълчание всякакви нападки и обидни квалификации, неотговарящи на 
обективната действителност. 
Нека управляващите да не забравят, че българският бизнес се справи с колосалните предизвикателства след 
началото на прехода, след като десетилетия беше лишен от възможността да придобива предприемачески умения, 
и сме сигурни, че ще се справи и сега. 
Настояваме вицепремиерът да се извини на българските работодатели, благодарение на чиито усилия и денонощна 
ангажираност се крепи функционирането на обществените системи! 
 
Vesti.bg 
 
√ АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ с отворено писмо до Асен Василев 
Повод за позицията им е изказване на финансовия министър, което те определят като "обидно" 
Работодателските организации изпратиха отворено писмо до вицепремиера Асен Василев, в което настояват за 
извинение. 
Повод за позицията им е изказване на финансовия министър, което те определят като "обидно". По думите на Василев 
"от пазара трябва да се извадят некомпетентни и некадърни работодатели, които не могат да плащат така, че да няма 
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работещи бедни. Защото не могат да създадат организация и не могат да използват уменията на работниците. Тук 
работникът не можел да изкара 710 лв., в Гърция спокойно изкарва по 1000 евро", заяви Василев. 
„Настояваме вицепремиерът да се извини на българските работодатели, благодарение на чиито усилия и денонощна 
ангажираност се крепи функционирането на обществените системи“, се казва в писмото на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ. 
От бизнеса твърдят, че като икономист и като финансов министър, г-н Василев би следвало да е наясно с няколко неща, 
които изброяват в писмото си. 
Според работодателите в България половината от заетите на минимална заплата са в бюджетната сфера. Те смятат, че 
така по логиката на Василев, най-некадърен работодател е именно държавата. И още от позицията на бизнеса: „На 
минимална заплата в частния сектор се назначават хора с ниска или изцяло липсваща квалификация и опит. В малките 
населени места и в общините с преобладаващо ромско население работодателите поемат социалната функция на 
държавата като обучават и квалифицират напълно неграмотни и без никаква квалификация хора, и им плащат колкото 
изкарват“. От асоциацията смятат, че „вместо да получат благодарност, работодателите в такива общини сега ще бъдат 
обявявани за некадърни“. И отчитат: „Да, в чужбина такива хора получават повече, но за такава работа и резултати, 
такова е и заплащането. В чужбина и министрите получават повече“, се казва още в писмото. 
Според бизнеса „непремереният ръст на минималната работна заплата за някои икономически дейности и райони на 
страната води до изравняване на всички възнаграждения на нивото на минималната“. Така според тях се демотивират 
работещите да се квалифицират и полагат по-производителен труд. „Т.е. проблемът не е в нивото на заплащане само на 
наетите на минимална заплата, а е структурен проблем, свързан с цялостното ниво на заплащане на труда“, заключват 
още от бизнеса. 
„Минималната заплата е резултатна величина и се определя от количеството и качеството на положения труд, а не е 
социална помощ“ се казва още в писмото. 
И още от писмото: „В допълнение отбелязваме, че по показател „работещи бедни“ България е в средата на класацията в 
ЕС. А по показател "популизъм на политиците", който представлява съотношение на МРЗ към БВП на глава от 
населението, сме № 1. Напомняме на г-н Василев, че „некадърният“ български работодател, за разлика от европейските 
си колеги, е: 

• принуден да плаща непосилни сметки за ел.енергия, заради продължаващото вече години „кадърно“ 
управление на енергийният сектор в България; 

• с изключителни усилия намира работници с образование, умения и компетенции на прилично, но недостатъчно 
високо ниво, заради изключително „ефективното“ управление на образователният сектор с наливане на 
средства без поставяне на условия за подобряване на качеството на завършващите; 

• принуден да губи време и ресурс за преодоляване на множество бюрократични спънки, заради 
„целенасоченото“ изразходване на милиони за електронно управление в държавата с почти нулев резултат и 
ширеща се корупция (в борбата с която все още няма реални резултати). 

• През последните две години няма елементарна сигурност във връзка с ковид-пандемията, заради изключително 
„компетентното“ въвеждане на безсмислени мерки, което продължава и понастоящем. 

На този фон, няма как да подминем с мълчание всякакви нападки и обидни квалификации, неотговарящи на обективната 
действителност. 
Нека управляващите да не забравят, че българският бизнес се справи с колосалните предизвикателства след началото на 
прехода, след като десетилетия беше лишен от възможността да придобива предприемачески умения, и сме сигурни, че 
ще се справи и сега“. 
 
Дарик  
 
√ АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ с отворено писмо до Асен Василев 
Работодателските организации изпратиха отворено писмо до вицепремиера Асен Василев, в което настояват за 
извинение. 
Повод за позицията им е изказване на финансовия министър, което те определят като „обидно“. По думите на Василев 
"от пазара трябва да се извадят некомпетентни и некадърни работодатели, които не могат да плащат така, че да няма 
работещи бедни. Защото не могат да създадат организация и не могат да използват уменията на работниците. Тук 
работникът не можел да изкара 710 лв., в Гърция спокойно изкарва по 1000 евро", заяви Василев. 
„Настояваме вицепремиерът да се извини на българските работодатели, благодарение на чиито усилия и денонощна 
ангажираност се крепи функционирането на обществените системи“, се казва в писмото на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ. 
От бизнеса твърдят, че като икономист и като финансов министър, г-н Василев би следвало да е наясно с няколко неща, 
които изброяват в писмото си. 
Според работодателите в България половината от заетите на минимална заплата са в бюджетната сфера. Те смятат, че 
така по логиката на Василев, най-некадърен работодател е именно държавата. И още от позицията на бизнеса: „На 
минимална заплата в частния сектор се назначават хора с ниска или изцяло липсваща квалификация и опит. В малките 
населени места и в общините с преобладаващо ромско население работодателите поемат социалната функция на 
държавата като обучават и квалифицират напълно неграмотни и без никаква квалификация хора, и им плащат колкото 
изкарват“. От асоциацията смятат, че „вместо да получат благодарност, работодателите в такива общини сега ще бъдат 
обявявани за некадърни“. И отчитат: „Да, в чужбина такива хора получават повече, но за такава работа и резултати, 
такова е и заплащането. В чужбина и министрите получават повече“, се казва още в писмото. 
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Според бизнеса „непремереният ръст на минималната работна заплата за някои икономически дейности и райони на 
страната води до изравняване на всички възнаграждения на нивото на минималната“. Така според тях се демотивират 
работещите да се квалифицират и полагат по-производителен труд. „Т.е. проблемът не е в нивото на заплащане само на 
наетите на минимална заплата, а е структурен проблем, свързан с цялостното ниво на заплащане на труда“, заключват 
още от бизнеса. 
„Минималната заплата е резултатна величина и се определя от количеството и качеството на положения труд, а не е 
социална помощ“ се казва още в писмото. 
И още от писмото: „В допълнение отбелязваме, че по показател „работещи бедни“ България е в средата на класацията в 
ЕС. А по показател "популизъм на политиците", който представлява съотношение на МРЗ към БВП на глава от 
населението, сме № 1. Напомняме на г-н Василев, че „некадърният“ български работодател, за разлика от европейските 
си колеги, е: 
• принуден да плаща непосилни сметки за ел.енергия, заради продължаващото вече години „кадърно“ управление на 
енергийният сектор в България; 
• с изключителни усилия намира работници с образование, умения и компетенции на прилично, но недостатъчно високо 
ниво, заради изключително „ефективното“ управление на образователният сектор с наливане на средства без поставяне 
на условия за подобряване на качеството на завършващите; 
• принуден да губи време и ресурс за преодоляване на множество бюрократични спънки, заради „целенасоченото“ 
изразходване на милиони за електронно управление в държавата с почти нулев резултат и ширеща се корупция (в 
борбата с която все още няма реални резултати). 
• През последните две години няма елементарна сигурност във връзка с ковид-пандемията, заради изключително 
„компетентното“ въвеждане на безсмислени мерки, което продължава и понастоящем. 
На този фон, няма как да подминем с мълчание всякакви нападки и обидни квалификации, неотговарящи на обективната 
действителност. 
Нека управляващите да не забравят, че българският бизнес се справи с колосалните предизвикателства след началото на 
прехода, след като десетилетия беше лишен от възможността да придобива предприемачески умения, и сме сигурни, че 
ще се справи и сега“. 
 
 
Мениджър 
 
√ Работодателите искат Асен Василев да се извини за обидно отношение 
Вицепремиерът Асен Василев да се извини на българските работодатели, поискаха в отворено писмо петте най-големи 
работодателски организации у нас. Повод за писмото е "обидното изказване на вицепремиера и министър на финансите 
Асен Василев", според когото "от пазара трябва да се извадят некомпетентни и некадърни работодатели, които не могат 
да плащат така, че да няма работещи бедни. Защото не могат да създадат организация и не могат да използват уменията 
на работниците. Тук работникът не можел да изкара 710 лв., в Гърция спокойно изкарват по 1000 евро". Василев 
направил коментара по време на продължилия над пет часа вчера Национален съвет за тристранно сътрудничество, 
който приключи без резултат. 
По показател „работещи бедни“ България е в средата на класацията в ЕС. А по показател "популизъм на политиците", 
който представлява съотношение на МРЗ към БВП на глава от населението, сме № 1, отбелязват в писмото си петте 
национално представителни най-големи работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ. Ето какво гласи 
още то: 
"Като икономист и като финансов министър, г-н Василев би следвало да е наясно, че: 
● В България половината от заетите на минимална заплата са в бюджетната сфера. Така по неговата логика, най-
некадърен работодател е именно държавата! 
● На минимална заплата в частния сектор се назначават хора с ниска или изцяло липсваща квалификация и опит. В 
малките населени места и в общините с преобладаващо ромско население работодателите поемат социалната функция 
на държавата като обучават и квалифицират напълно неграмотни и без никаква квалификация хора, и им плащат колкото 
изкарват. Вместо да получат благодарност, работодателите в такива общини сега ще бъдат обявявани за некадърни. Да, в 
чужбина такива хора получават повече, но за такава работа и резултати, такова е и заплащането. В чужбина и министрите 
получават повече. 
● Непремереният ръстът на минималната работна заплата за някои икономически дейности и райони на страната води 
до изравняване на всички възнаграждения на нивото на МРЗ и демотивиране на работещите да се квалифицират и 
полагат по-производителен труд. Т.е. проблемът не е в нивото на заплащане само на наетите на минимална заплата, а е 
структурен проблем, свързан с цялостното ниво на заплащане на труда. 
● Минималната заплата е резултатна величина и се определя от количеството и качеството на положения труд, а не е 
социална помощ. 
В допълнение отбелязваме, че по показател „работещи бедни“ България е в средата на класацията в ЕС. А по показател 
"популизъм на политиците", който представлява съотношение на МРЗ към БВП на глава от населението, сме № 1. 
Напомняме на г-н Василев, че „некадърният“ български работодател, за разлика от европейските си колеги, е: 
• принуден да плаща непосилни сметки за ел.енергия, заради продължаващото вече години „кадърно“ управление на 
енергийният сектор в България; 
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• с изключителни усилия намира работници с образование, умения и компетенции на прилично, но недостатъчно високо 
ниво, заради изключително „ефективното“ управление на образователният сектор с наливане на средства без поставяне 
на условия за подобряване на качеството на завършващите; 
• принуден да губи време и ресурс за преодоляване на множество бюрократични спънки, заради „целенасоченото“ 
изразходване на милиони за електронно управление в държавата с почти нулев резултат и ширеща се корупция (в 
борбата с която все още няма реални резултати). 
• През последните две години няма елементарна сигурност във връзка с ковид-пандемията, заради изключително 
„компетентното“ въвеждане на безсмислени мерки, което продължава и понастоящем. 
На този фон, няма как да подминем с мълчание всякакви нападки и обидни квалификации, неотговарящи на обективната 
действителност. 
Нека управляващите да не забравят, че българският бизнес се справи с колосалните предизвикателства след началото на 
прехода, след като десетилетия беше лишен от възможността да придобива предприемачески умения, и сме сигурни, че 
ще се справи и сега. 
Настояваме вицепремиерът да се извини на българските работодатели, благодарение на чиито усилия и денонощна 
ангажираност се крепи функционирането на обществените системи!" 
 
БНР 
 
√ Работодателите искат извинение от финансовия министър 
Работодателите искат извинение от вицепремиера и финансов министър заради изказването му, че част от тях са 
некомпетентни. 
И петте национално представени работодателски организации, сред които Асоциацията на индустриалния капитал, 
Стопанската камара, Търговско-промишлената палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците и Съюза за 
стопанска инициатива, реагираха остро срещу думите на Асен Василев в отворено писмо до медиите. 
В позицията се цитират думите на министъра, според когото „от пазара трябва да се извадят некомпетентни и некадърни 
работодатели, които не могат да плащат така, че да няма работещи бедни“. И се посочва, че половината от заетите на 
минимална работна заплата в България са в бюджетната сфера. 
 
 
 
24 часа 
 
√ Работодателите искат извинение от Асен Василев, нарекъл ги "некадърни"  
Половината от заетите на минимална заплата са в бюджетната сфера. По неговата логика, най-некадърен работодател е 
именно държавата, категорични са те. 
Асоциацията на работодателите поиска извинение от финансовия министър Асен Василев, заради коментарите му на 
тристранката. Истински взрив предизвикаха думите на финансист №1, че "от пазара трябва да се извадят некомпетентни 
и некадърни работодатели, които не могат да плащат така, че да няма работещи бедни. Защото не могат да създадат 
организация и не могат да използват уменията на работниците. Тук работникът не можел да изкара 710 лв., в Гърция 
спокойно изкарват по 1000 евро“. 
"Като икономист и като финансов министър, г-н Василев би следвало да е наясно, че в България половината от заетите на 
минимална заплата са в бюджетната сфера. Така по неговата логика, най-некадърен работодател е именно държавата!", 
пишат в отворено писмо най-големите работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ. 
Те обясняват, че на минимална заплата в частния сектор се назначават хора с ниска или изцяло липсваща квалификация и 
опит. "В малките населени места и в общините с преобладаващо ромско население работодателите поемат социалната 
функция на държавата като обучават и квалифицират напълно неграмотни и без никаква квалификация хора, и им 
плащат колкото изкарват. Вместо да получат благодарност, работодателите в такива общини сега ще бъдат обявявани за 
некадърни. Да, в чужбина такива хора получават повече, но за такава работа и резултати, такова е и заплащането. В 
чужбина и министрите получават повече", пишат още работодателите. 
Според тях непремереният ръст на минималната работна заплата до 710 лв. за някои икономически дейности и райони 
на страната води до изравняване на всички възнаграждения на нивото на МРЗ и демотивиране на работещите да се 
квалифицират и полагат по-производителен труд. Проблемът не е в нивото на заплащане само на наетите на минимална 
заплата, а е структурен проблем, свързан с цялостното ниво на заплащане на труда, обясняват от бизнесът. 
Те са категорични, че минималната заплата е резултатна величина и се определя от количеството и качеството на 
положения труд, а не е социална помощ. 
В допълнение отбелязваме, че по показател „работещи бедни“ България е в средата на класацията в ЕС. А по показател 
„популизъм на политиците“, който представлява съотношение на МРЗ към БВП на глава от населението, сме № 1, пишат 
още работодателските организации.  
"Напомняме на г-н Василев, че „некадърният“ български работодател, за разлика от европейските си колеги, е принуден 
да плаща непосилни сметки за ел. енергия, заради продължаващото вече години „кадърно“ управление на енергийният 
сектор в България", пишат гневни те. 
"С изключителни усилия намира работници с образование, умения и компетенции на прилично, но недостатъчно високо 
ниво, заради изключително „ефективното“ управление на образователният сектор с наливане на средства без поставяне 
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на условия за подобряване на качеството на завършващите; принуден е да губи време и ресурс за преодоляване на 
множество бюрократични спънки, заради „целенасоченото“ изразходване на милиони за електронно управление в 
държавата с почти нулев резултат и ширеща се корупция (в борбата с която все още няма реални резултати)", отбелязват 
те в писмото. Те са категорични, че през последните две години "няма елементарна сигурност във връзка с ковид-
пандемията, заради изключително „компетентното“ въвеждане на безсмислени мерки, което продължава и 
понастоящем". 
"На този фон, няма как да подминем с мълчание всякакви нападки и обидни квалификации, неотговарящи на 
обективната действителност. Нека управляващите да не забравят, че българският бизнес се справи с колосалните 
предизвикателства след началото на прехода, след като десетилетия беше лишен от възможността да придобива 
предприемачески умения, и сме сигурни, че ще се справи и сега", пишат още те.  
Те настояват Василев да се да се извини на българските работодатели, защото благодарение на техните "усилия и 
денонощна ангажираност се крепи функционирането на обществените системи". 
 
Investor.bg 
 
√ Основателно ли се обиди бизнесът на финансовия министър? 
Работодателите се засегнаха от думите на Асен Василев, че са некадърни, защото дават ниски заплати 
По време на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на който бе обсъден бюджетът за тази година, 
финансовият министър Асен Василев си изпусна нервите и обяви, че е крайно време „от пазара да се извадят 
некомпетентни и некадърни работодатели, които не могат да плащат така, че да няма работещи бедни“. Според Василев 
тези компании не можели да създадат организация и не могат да използват уменията на работниците си и тук 
работникът не можел да изкара 710 лв., докато в Гърция спокойно изкарват по 1000 евро. 
Подобно изказване действително е крайно неуместно, когато идва от финансов министър, който получава държавна 
заплата. И бизнесът основателно „подскочи“, защото нито тонът, нито формулировката, нито мястото бяха добре 
подбрани.  
Петте национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ изпратиха гневно писмо 
в отговор на думите на Василев. В него те му припомнят, че в България половината от заетите на минимална заплата са в 
бюджетната сфера, а на минимална заплата в частния сектор се назначават хора с ниска или изцяло липсваща 
квалификация и опит. 
„В малките населени места и в общините с преобладаващо ромско население работодателите поемат социалната 
функция на държавата, като обучават и квалифицират напълно неграмотни и без никаква квалификация хора и им 
плащат колкото изкарват. Вместо да получат благодарност, работодателите в такива общини сега ще бъдат обявявани за 
некадърни. Да, в чужбина такива хора получават повече, но за такава работа и резултати, такова е и заплащането. В 
чужбина и министрите получават повече“, пише в писмото.  
Според бизнеса непремереният ръстът на минималната работна заплата за някои икономически дейности и райони на 
страната води до изравняване на всички възнаграждения на нивото на минималната запалата и демотивиране на 
работещите да се квалифицират и полагат по-производителен труд. Т.е., според работодателите, проблемът не е в 
нивото на заплащане само на наетите на минимална заплата, а е структурен проблем, свързан с цялостното ниво на 
заплащане на труда. 
Според бизнеса минималната заплата е резултатна величина и се определя от количеството и качеството на положения 
труд, а не е социална помощ. 
Работодателите припомнят на финансовия министър, че „некадърният“ български работодател, за разлика от 
европейските си колеги, е принуден да плаща непосилни сметки за електроенергия „заради продължаващото вече 
години „кадърно“ управление на енергийният сектор в България“. 
Бизнесът се оплаква, че с изключителни усилия намира работници с образование, умения и компетенции на прилично, 
но недостатъчно високо ниво, заради изключително „ефективното“ управление на образователният сектор с наливане на 
средства без поставяне на условия за подобряване на качеството на завършващите. 
Работодателските организации подчертават още, че през последните две години няма „елементарна сигурност във 
връзка с пандемията, заради изключително „компетентното“ въвеждане на безсмислени мерки, което продължава и 
понастоящем“. 
Бизнесът обаче забравя да отбележи, че в огромен процент от случаите, особено когато говорим за български дружества, 
не за чуждестранни, опериращи тук, работниците са принудени да полагат труд, без да са осигурени адекватно. В 
масовия случай работникът работи по договор на минималната заплата за своята професия, а останалото взима „под 
масата“. В огромен процент от случаите с трудности с намирането на квалифицирана работна ръка става дума не за 
липса на кадри, а за такива, които не искат да работят за предложено възнаграждение. 
Действително бизнесът в България, както и навсякъде по света, пое огромният товар от COVID кризата, но както сметките 
за ток на бизнеса станаха тройни, така и тези на битовия потребители се увеличиха. 
Напоследък дружествата излизат с доста противоречиви послания. Така например в отчета на „Елхим – Искра“ ЕАД, 
където Васил Велев, председател на АИКБ, е и основен акционер, пише следното: „Ако натискът върху цените се 
подхранва от по-големи от очакваното повишения на заплатите, или ако икономиката по-бързо се завърне към 
функциониране при пълен капацитет, инфлацията може да се окаже по-висока".  
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Настоящият текст няма за цел да повтаря написаното за инфлацията в учебниците по икономика, а само да припомни, че 
повишението на заплатите не е основната причина да я има. Поскъпването на суровините, горивата и доставките също са 
фактори и задържането на възнагражденията далеч няма да спре устрема на цените. 
И още нещо – гневът към Асен Василев беше подхранен още преди месеци, когато стана ясно, че максималният 
осигурителен праг се планира да се вдигне до 3400 лв. Това предизвика огромна вълна от недоволство, предимно от IT 
сектора. 
Според сега действащото законодателство в момента осигуровки се дължат само върху трудово възнаграждение до 3 
хил. лв. на месец. Реално, с промяната хората с високи доходи ще плащат по 55 лева повече на месец за осигуровки към 
държавата. Съвсем отделен въпрос е дали е редно изобщо да има максимален праг и дали предложението за 
повишение е адекватно. 
Припомняме, че през 2020 г. лицата с годишна данъчна основа над 120 хил. лв. са внесли в държавната хазна 586,839 
млн. лв. под формата на данък върху доходите. Броят им е 18 018 души и става дума за хора предимно с доходи над 10 
хил. лв. месечно. Справка на Investor.bg показва, че общо за цялата 2020 г. приходите от данъци върху доходите на 
физически лица са в размер на 4,183 млрд. лв., което означава, че лицата с годишна данъчна основа над 120 хил. лв. са 
внесли в бюджета около 14% от постъпленията от данък върху доходите.  
Според последните данни на Евростат България е с най-ниската минимална заплата в ЕС. През януари 2022 г. 13 страни, 
основно разположени в източната и южната част на ЕС, са имали минимално заплащане от под 1000 евро на месец. 
„Лидер“ в тази класация за поредна година е България, където минималната заплата е 332 евро. След нея са Латвия (500 
евро), Румъния (515 евро), Унгария (542 евро) и Хърватска (624 евро). Най-високото минимално заплащане в тази група е 
в Португалия – 823 евро. 
В Словения (1074 евро) и Испания (1126 евро) минималните заплати са малко над 1000 евро месечно, докато в 
останалите шест страни членки те са над 1500 евро на месец: Франция (1603 евро), Германия (1621 евро), Белгия (1658 
евро), Нидерландия (1725 евро), Ирландия (1775 евро) и Люксембург (2257 евро). 
За сравнение, федералната минимална заплата в САЩ се равнява на 1110 евро през януари 2022 г. 
От числата е видно, че сред групата от 21 страни в анализа на Евростат (21 от общо 27 страни членки на Европейския съюз 
имат минимални заплати на национално ниво, което прави Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция 
изключение) най-високото минимално заплащане е почти 7 пъти по-високо от най-ниското, или иначе казано 
минималната заплата, която българите взимат, е 7 пъти по-малка от тази на гражданите на Люксембург. 
Според данни на НСИ в България над 2,2 млн. души получават заплата която е между средния доход за страната и 
линията на бедност. Това е огромен процент от трудовото население на страната. Излишно е да пишем и за ножицата 
между „работещите бедни“, средната класа, която почти я няма, и богатите, която обаче доста изкривява осредняването 
на доходите в страната. За разликите между възнагражденията в София и Видин също няма нужда да говорим, само ще 
припомним, че цените в хранителните вериги магазини са еднакви за цялата страна. 
Ситуацията е пълна с противоречия – от една страна са компаниите, които едвам оцеляват и се чудят как да не 
освобождават персонал (какво остава за повишение на заплатите), а от друга са „бизнесмени“, които се оплакват от 
лошата държава, припичайки се на някой плаж на Малдивите например. 
Така че вместо да си подмятат остри реплики през медиите, навярно ще бъде далеч по-практично, ако държавата и 
бизнесът седнат на една маса (не само протоколно) и обсъдят честно реалните проблеми с пазара на труда и доходите. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Работодателите с отворено писмо заради обидно изказване на Асен Василев 
Петте национално представителни работодателски организации излязоха с отворено писмо по повод "обидното 
изказване на вицепремиера и министър на финансите Асен Василев, според когото „от пазара трябва да се извадят 
некомпетентни и некадърни работодатели, които не могат да плащат така, че да няма работещи бедни. Защото не могат 
да създадат организация и не могат да използват уменията на работниците." 
Повод за настоящото писмо е обидното изказване на вицепремиера и министър на финансите Асен Василев, според 
когото „от пазара трябва да се извадят некомпетентни и некадърни работодатели, които не могат да плащат 
така, че да няма работещи бедни. Защото не могат да създадат организация и не могат да използват уменията на 
работниците. Тук работникът не можел да изкара 710 лв., в Гърция спокойно изкарват по 1000 евро“. 
Като икономист и като финансов министър, г-н Василев би следвало да е наясно, че: 

• В България половината от заетите на минимална заплата са в бюджетната сфера. Така, по неговата логика, най-
некадърен работодател е именно държавата! 

• На минимална заплата в частния сектор се назначават хора с ниска или изцяло липсваща квалификация и опит. В 
малките населени места и в общините с преобладаващо ромско население работодателите поемат социалната 
функция на държавата, като обучават и квалифицират напълно неграмотни и без никаква квалификация хора и 
им плащат колкото изкарват. Вместо да получат благодарност, работодателите в такива общини сега ще бъдат 
обявявани за некадърни. Да, в чужбина такива хора получават повече, но за такава работа и резултати, такова е и 
заплащането. В чужбина и министрите получават повече. 

• Непремереният ръст на минималната работна заплата за някои икономически дейности и райони на страната 
води до изравняване на всички възнаграждения на нивото на МРЗ и демотивиране на работещите да се 
квалифицират и полагат по-производителен труд. Т.е. проблемът не е в нивото на заплащане само на наетите на 
минимална заплата, а е структурен проблем, свързан с цялостното ниво на заплащане на труда. 

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/pp-niama-da-se-otkaje-ot-povishavaneto-na-maksimalniia-osiguritelen-dohod-340986/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/pp-niama-da-se-otkaje-ot-povishavaneto-na-maksimalniia-osiguritelen-dohod-340986/
https://www.investor.bg/evropa/334/a/bylgariia-e-s-nai-niskata-minimalna-zaplata-v-es--344686/
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• Минималната заплата е резултатна величина и се определя от количеството и качеството на положения труд, а 
не е социална помощ. 

В допълнение отбелязваме, че по показател „работещи бедни“ България е в средата на класацията в ЕС. А по показател 
„популизъм на политиците“, който представлява съотношение на МРЗ към БВП на глава от населението, сме № 1.  
Напомняме на г-н Василев, че „некадърният“ български работодател, за разлика от европейските си колеги: 

• е принуден да плаща непосилни сметки за ел.енергия заради продължаващото вече години „кадърно“ 
управление на енергийният сектор в България; 

• с изключителни усилия намира работници с образование, умения и компетенции на прилично, но недостатъчно 
високо ниво, заради изключително „ефективното“ управление на образователния сектор с наливане на средства 
без поставяне на условия за подобряване на качеството на завършващите; 

• принуден е да губи време и ресурс за преодоляване на множество бюрократични спънки заради 
„целенасоченото“ изразходване на милиони за електронно управление в държавата с почти нулев резултат и 
ширеща се корупция (в борбата с която все още няма реални резултати); 

• През последните две години няма елементарна сигурност във връзка с ковид-пандемията, заради изключително 
„компетентното“ въвеждане на безсмислени мерки, което продължава и понастоящем. 

На този фон няма как да подминем с мълчание всякакви нападки и обидни квалификации, неотговарящи на обективната 
действителност. 
Нека управляващите да не забравят, че българският бизнес се справи с колосалните предизвикателства след началото на 
прехода, след като десетилетия беше лишен от възможността да придобива предприемачески умения, и сме сигурни, че 
ще се справи и сега. 

 
НОВА ТВ 
 
√ Напрежение между финансовия министър и бизнеса заради Бюджет 2022 
Проектобюджетът за 2022 година изостри отношенията между финансовия министър Асен Василев и бизнеса. 
Работодателите поискаха извинение от вицепремиера, заради негово изказване по време на закритото заседание на 
съвета за тристранно сътрудничество. Заговори се дори и за оставка. По думите на присъстващи  Василев заявил, че „от 
пазара на труда трябва да се извадят некадърните работодатели, за да няма работещи бедни.”  
Срещаме Събка на път за магазина. И днес ще пазарува с много лишения, въпреки че взима  заплата.  
„Бедна работеща съм. Защото хем работиш, хем се чудиш дали ще ти стигнат парите до края на месеца”, обяснява тя. 
Предпочита да не споделя каква е професията й. Но смята, че вината за  работещите бедни в България е обща- и на 
държавата и на работодателите. 
„Държавата като определи една сума за минимална и работодателите ти дават минималната нито повече нито по-
малко”, добавя тя. 
Именно заради хора като Събка, финансовият министър Асен Василев вчера сподели мнение, че основна вина имат 
работодателите.За думите му разбираме от реакциите на присъстващите на закритото онлайн заседание на тристранния 
съвет. 
„Точния цитат беше „некадърни работодатели”. Бих определил това изказване като дръзко непремерено и дълбоко 
погрешно. В  България около 450 хиляди работещи работят на минимална работна заплата и около половината от тях 
работодател им е държавата”, коментира изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов. 
„Изказването на министъра беше провокирано от гледна точка на това, че не е премерено вдигането на минималната 
работна заплата и най-вече на максималния осигурителен доход”, добави вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" Йоанис 
Партениотис. 
Още по-критичен от работодателите беше финансистът Любомир Дацов . 
„Представете си немският министър на финансите да нарече немския бизнес некадърен. Какво точно се случва 24 часа 
след това, кадърният финансов министър какво прави – носи си оставката”, каза той. 
Работодателите изпратиха обща позиция, в която настояват за извинение от страна на финансовия министър. Вчера 
Асен  Василев не потвърди пред медиите за точния цитат, но заяви, че отговорност на работодателите е да създават 
добра организация на труда. 
Председателят на бюджетната комисия в парламента Любомир Каримански  от своя страна заяви, че промяна е 
необходима. 
„Моята логика е, че производителността на труда трябва да се качи като качество. Трябва да имаме качествени и 
количествени критерии. Трябва да има достатъчно преквалификация, дори и в публичния сектор”, обясни председателят. 
Каримански обаче също  не подкрепя идеята за вдигане на максималния осигурителен доход. 
„Не казвам, че съм против, казвам, че не е сега моментът. По този проблем ще поспорим”, добави той. 
Междувременно остават и притесненията и заради заложения дефицит от 5.9 млрд. лева. 
„Всъщност по каквато и икономика и теория да смятате, този бюджет ще помпа инфлацията. Не е разумно с бензин да 
гасиш с огън”, категоричен е Дацов. 
Любомир Каримански добави от своя страна, че и без COVID мярката дефицитът ще бъде 2,5 %, което е под изискването 
от 3%. 
„Над 3 стават заради разходите от COVID добавките и разходите в енергетиката”, каза още той. 
За повече информация вижте видеото. 
 

https://nova.bg/amp/news/view/2022/01/28/354843/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2022
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Actualno.com 
 
√ Добрин Иванов: Най-некадърният работодател е държавата 
Изказването на финансовия министър Асен Василев е дръзко, непремерено и дълбоко погрешно. Това каза Добрин 
Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).  
 „Това не звучи добре от устатата на финансовия министър на една държава. Освен това в България около 450 000 души 
работят на минимална заплата. А на около половината от тях работодателят е държавата и общините. Така че излиза, че 
най-некоректния и некадърен работодател е държавата“, допълни той. 
Повод за тези изказвания станаха думите на Василев по време на Националния съвет за тристранно сътрудничесвто, че 
"некадърните работодатели дават ниски заплати" и затова у нас има работещи бедни. 
 „Изказването на финансовия министър е невярно. Ако това се случи в Германия, финансовият министър веднага ще си 
подаде оставката и ще се извини“, заяви в ефира на Нова телевизия финансистът Любомир Дацов.  
Той обясни, че навсякъде има работещи бедни. „Много по висок е процента на тези хора в Италия и Испания. Това е 
европейска статистика. В Германия този процент е 8-9“, заяви той и добави, че това е проблем на много места и се дължи 
на ниската квалификация на хората.  
По думите на Дацов за първи път в Бюджет 2011 има драстични отклонения. „Тотално е сгрешена неговата идея, защото 
коментираме, че инфлацията е най-голямата заплаха, а всъщност по каквато и теория и икономика да смятате този 
бюджет ще помпа инфлацията”, каза той. 
Вицепрезидентът на КT „Подкрепа" Йоанис Партениотис коментира, че действително цените на основните стоки са 
повишени с 15-20% от началото на годината.  
„Истината е, че заложените в този бюджет минимална работна заплата и максимални осигурителни доходи според нас е 
в правилна посока”, посочи той.  
„От работодателите беше изказана теза, че максималният осигурителния доход не би трябвало да се увеличава така, 
защото трябва да се пипне и максималната осигурителна пенсия. Само че, ако трябва да приложим закона, то тогава 
максималният осигурителния доход трябва да стане 3750 лв., а не 3400 лв., за да има пенсия от 1500 лв. В случая 
максималният осигурителния доход е подценен”, коментира Партениотис.  
По-късно АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и Съюзът за стопанска инициатива в отворено писмо поискаха вицепремиерът да се 
извини на българските работодатели, благодарение на чиито усилия и денонощна ангажираност се крепи 
функционирането на обществените системи! 
 
Off News 
 
√ Минималната заплата скара бизнеса с Василев, искат да се извини 
Според министъра от пазара трябва да излязат "некадърни", за да няма работещи бедни 
Работодателските организации поискаха извинение от вицепремиера и министър на финансите Асен Василев. 
Те цитират думите му на заседанието на НСТС за бюджета вчера в отворено писмо: "от пазара трябва да се извадят 
некомпетентни и некадърни работодатели, които не могат да плащат така, че да няма работещи бедни. Защото не могат 
да създадат организация и не могат да използват уменията на работниците. Тук работникът не можел да изкара 710 лв., в 
Гърция спокойно изкарват по 1000 евро". 
Василев заявява това при обсъждането на ръста на минималната работна заплата, който правителството предлага да е с 
60 лева - от 650 на 710 лв. от 1 април. Работодателите не са съгласни с повишението. 
Бизнес организациите АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ изтъкват, че "в България половината от заетите на минимална 
заплата са в бюджетната сфера. Така по неговата логика, най-некадърен работодател е именно държавата!". 
"На минимална заплата в частния сектор се назначават хора с ниска или изцяло липсваща квалификация и опит. В 
малките населени места и в общините с преобладаващо ромско население работодателите поемат социалната функция 
на държавата като обучават и квалифицират напълно неграмотни и без никаква квалификация хора, и им плащат колкото 
изкарват. Вместо да получат благодарност, работодателите в такива общини сега ще бъдат обявявани за некадърни. Да, в 
чужбина такива хора получават повече, но за такава работа и резултати, такова е и заплащането. В чужбина и министрите 
получават повече", пишат те. 
Според бизнеса непремереният ръст на минималната работна заплата за някои икономически дейности и райони на 
страната води до изравняване на всички възнаграждения на нивото на МРЗ и демотивиране на работещите да се 
квалифицират и полагат по-производителен труд. Т.е. проблемът не е в нивото на заплащане само на наетите на 
минимална заплата, а е структурен проблем, свързан с цялостното ниво на заплащане на труда. 
"Минималната заплата е резултатна величина и се определя от количеството и качеството на положения труд, а не е 
социална помощ. В допълнение отбелязваме, че по показател „работещи бедни“ България е в средата на класацията в 
ЕС. А по показател "популизъм на политиците", който представлява съотношение на МРЗ към БВП на глава от 
населението, сме № 1", пише още в писмото. 
"Настояваме вицепремиерът да се извини на българските работодатели, благодарение на чиито усилия и денонощна 
ангажираност се крепи функционирането на обществените системи!", завършват от работодателските организации. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 
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БНТ 
 
√ Премиерът Кирил Петков разпорежда проверка за уличното осветление в София 
„Когато в София, заради начина на провеждане на обществените поръчки, една улична лампа от едната страна на 
улицата струва 1587 лв, а от другата страна на същата улица струва 5755 лв, значи наистина ни трябва Антикорупционна 
комисия с разследващи функции“. Това написа премиерът Кирил Петков в профила си във фейсбук. 
Той подчерта още веднъж значението на Закона за КПКОНПИ. 
„Законът за КПКОНПИ е огромен приоритет! Едновременно с това от общинската администрация ни казват, че София 
нямала бюджет да покрие цените на тока и щяла да разрежда градския транспорт“, каза Петков по повод на изявлението 
на кмета Йорданка Фандъкова, че метрото и електротранспортът не могат да си платят сметките за ток и има опасност от 
разреждане на графика на градския транспорт. 
„Когато изчистим корупционните практики, ще има бюджет за всичко! Още в понеделник ще разпоредя проверки по тези 
изнесени факти“, добави премиерът и поздрави Борис Бонев за публичните разкрития. 
 
√ Започват проверки заради драстичната разлика при цената на уличното осветление в София 
Още днес се очаква да започне проверка по случая с голямата разлика при цената на уличното осветление в София. 
Премиерът Кирил Петков разпореди да бъдe установено как е възможно от двете страни на една улица в столицата да 
има драстична разлика в цената, която достига до 4 пъти повече. Сигналът е на общинския съветник Борис Бонев. 
От Столична община обясниха, че става дума за различните изпълнители избрани след обществена поръчка и че 
разликата се компенсирала от цените за поддръжка. 
Във Фейсбук премиерът Кирил Петков написа, че този случай е доказателство, че е нужна Антикорупционна комисия с 
разследващи функции, а законът за КПКОНПИ е с огромен приоритет. 
Кметът на София Йорданка Фандъкова също назначи проверка, в която ще се включат и направените възлагания на 
различни дейности и плащанията им до момента. 
 
√ Виртуалната приемна в Министерство на земеделието отговаря на въпроси за секторните политики 
Стартира виртуалната приемна в Министерство на земеделието, която министър Иванов обяви като една от крачките за 
прозрачност в работата на ведомството и отвореност към проблемите на българските земеделци. 
В първата виртуална среща взеха участие трима ръководители на дирекции „Растениевъдство”, „Животновъдство” и 
„Политики по агрохранителната верига”, които отговориха на близо 30 въпроса от различни организации и граждани. 
В частта „Растениевъдство” директорът на дирекцията Петър Кировски отговори на въпроси за създаване на трайни 
насаждения от рози, както и определянето на легитимността на производителите на рози; възможността 
производителите на бадеми да бъдат включени в обвързаното плащане, препарати за зимно пръскане и ковид мерките, 
както и ще има ли извънредно подпомагане в оранжерийния сектор. 
В частта „Животновъдство” ръководителят на дирекция Деница Ковачева отговори на запитвания за мерките в подкрепа 
на птицевъдството и бъдещето на сектора; ще могат ли да се заявяват животни по две мерки едновременно - ПНДЖ (3) и 
Агроекология (Мярка 10); какви са възможностите, които предоставя нова интервенция, заложена в Стратегическия план, 
която ще сеприлага от 2023 г. по отношение на подпомагане на застрашени породи; какво включва СПО/реализация на 
пазара на месо, приплоди при застрашени породи, субсидиите включват ли се с обема на стопанството; как и по какъв 
начин министерството ще подпомага свиневъдния сектор в България. 
В частта „Политики по агрохранителната верига” директорът на дирекцията Милена Трендафилова отговори на питане 
свързано със заплащането от страна на сектора на лабораторни изследвания за целите на планирания официален 
контрол в Закона за управление на агрохранителната верига и Закона за фуражите. 
Виртуалната приемна ще се провежда всеки месец като информация за нея ще бъде публикувана на сайта на 
Министерство на земеделието. 
 
√ Ще има ли война в Украйна и какво стои зад напрежението НАТО-Русия 
Намеренията на Русия остават неясни за НАТО, въпреки уверенията на Москва, че няма да напада Украйна. А от Киев 
вчера съобщиха, че вече усещат удар върху икономиката си, макар и да няма реални военни действия на нейна 
територия. Изявленията от Москва, Вашингтон и НАТО се следят с особен интерес, на фона на планове за изпращане на 
войски в Европа. Остават очакванията от дипломатическите ходове. В скоро време в Киев се очакват външните министри 
на Германия и Франция. 
Напрежението между Америка и Русия почти никога не е изчезвало, поводи за прехвърляне на искри много, в 
последното десетилетие главно около Украйна. Но за първи път опасността от прерастване във военен конфликт е 
толкова осезаема. 
Джо Байдън, президент на САЩ: Нека изясня на президента Путин едно нещо - ако реши да започне инвазия в 
Украйна, ще има сериозни последствия, включително икономически санкции. Чувствам се длъжен да засиля нашето 
присъствие, присъствието на сили на НАТО по Източния фронт, Полша, Румъния и т.н. .... Ако реши да нахлуе с 
всички тези части, които в момента са разположени по границата с Украйна, това би била най-мащабната инвазия 
от Втората световна война насам. Това би променило света. 



12 

 

Йенс Столтенберг, генерален секретар на НАТО: Съществува реална опасност от нов военен конфликт в Европа, 
сега, когато Русия отново заплашва да използва военна сила срещу суверенна държава - в случая Украйна. Но НАТО и 
съюзниците ще положат всички усилия да предотвратят това. Ще го направим като предложим на Русия 
политическо решение на ситуацията, а също и като отправим ясно послание за евентуалните последствия - 
включително икономически, ако Москва реши да използва военна сила. 
Как се стигна до тук? 
В средата на декември, Русия изпрати условия, които шокираха със своята неприемливост. Москва настоя пред Америка 
и НАТО освен да спре своето разширение, но и да се оттегли от България и Румъния и да се върне към конфигурацията си 
от 1997 година. И подсили исканията си със струпването на 100-хилядна армия по границата с Украйна. Заплаха, пред 
очевидно неизпълними искания. 
Няма как НАТО да си върне военната инфраструктура на линията от 1997 година и няма как НАТО да обещае, че 
никога повече няма да се разширява защото, това е записано в учредителния договор на тази организация …ясно е 
например, че Полша и прибалтийските държави никога няма да се съгласят да изпълнят руските искания, така че 
Путин знае, че Украйна със сигурност няма да бъде приета в НАТО в следващите 10-15 години или в обозримо бъдеще, 
поради простата причина, че Германия и Франция не искат Украйна в НАТО защото се опасяват, че така ще вкарат 
руско-украинския конфликт там вътре в НАТО, обянява Пламен Димитров, Българско геополитическо дружество. 
И очаквано, НАТО и САЩ отхвърлиха исканията на Русия и предложиха механизъм за изглаждане на противоречията. 
Йенс Столтенберг, генерален секретар на НАТО: НАТО твърдо вярва, че напрежението и несъгласията трябва да се 
решат чрез диалог и дипломация, не чрез сила или заплаха за сила. 
"Ако Русия успее в Украйна, това ще има драматични последствие по целия свят. Русия ще се почувства смела. Ще 
стане по-агресивна към всички европейски държави - от Антарктида до Черно море. Другите държави ще видят, че 
Западът е неспособен да сдържа агресивно поведение.", казва Дмитро Кулеба, министър на външните работи на 
Украйна. 
Сергей Лавров- министър на външните работи на Русия: Ако зависи от Русия, няма да има война. Не искаме война, но 
няма да позволим нашите интереси да бъдат грубо потъпквани и игнорирани. Не мога да кажа, че преговорите са 
приключили. 
Ако Русия не иска война, тогава защо поставя очевидно неизпълними условия? 
Отговорът се чете между редовете. 
Значи първо става въпрос за това, че вече е ясно, че Украйна ясно се откъснала от Руската геополитическа орбита и 
че постепенно тя укрепва своята армия с помощта на НАТО, на западните държави, получава въоръжение, смята 
Пламен Димитров, Българско геополитическо дружество. 
След 2014 година, след анексите на Крим, след опита в Донбас да се районира Украйна и украинската държава, се засили 
противопоставянето между украинците и рускоговорящата част в страната. Вече, така да кажа, е много дълбок ров, каза 
Николай Кръстев, журналист, международен анализатор. 
Вече е ясно, че Русия не може да си върне Украйна в своята геополитическа орбита и затова тя тръгва на по-остри 
действия, смята Пламен Димитров, Българско геополитическо дружество. 
Всъщност показва слабостта на Русия, че тя се страхува от разширяването на НАТО, казва Николай Кръстев, журналист, 
международен анализатор. 
Това нагнетяване на напрежението е по-скоро.... има такъв термин "разузнаване чрез бой", въведен от маршал Жуков, да 
бъде разкрита реакцията на отсрещната страна така че, според мен президентът Путин създава напрежение с цел да 
види реакцията на отделните страни, на НАТО, смята Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната. 
Тя по-скоро се опитва да шантажира в момента международната общност. Опитва се да създава допълнително 
напрежение, да покаже че вътре в НАТО и в Европейския съюз има много слаби звена, опита с оценката с България и 
Румъния а именно в тази посока, казва Николай Кръстев, журналист, международен анализатор. 
България със сигурност е слабата брънка на НАТО и няма нужда от провокация, за да се осъзнае. Заради изоставане с 
модерното въоръжение и тясната зависимост от Русия в поддръжката на съществуващото. 
Поискахме специален доклад от Министерство на отбраната за текущото състояние на способностите и за 
нивото на зависимост от Русия. Този доклад вече е пратен в парламента, той трябва да бъде обсъден и аз лично 
очаквам, след неговото обсъждане да има много ясно решение, че в бюджета още от 2022 година няма да бъдат 
предвиждани средства за плащане към руския военно-промишлен комплекс, каза Велизар Шаламанов, бивш министър 
на отбраната. 
Но кризата сега предизвика правителството, да ускори някои процеси. Съветът по сигурност към кабинета реши да се 
съсредоточи върху развитието на собствените сили и отделянето на един батальон за съвместни операции с НАТО. 
Само ще ви напомня, че още 97-ма година има правителствено решение да има една бригада напълно оперативна 
съвместима за участие съвместно с НАТО в операции. А към момента, 25 години ние се връщаме на по-ниско ниво на 
амбиция да имаме поне един батальон, който е напълно оборудван и напълно съвместим, допълва Велизар 
Шаламанов, бивш министър на отбраната. 
И поне за България, създалото се напрежение има отрезвяващ ефект. Но ходът на Русия може би цели друго слабо място 
- нестабилните Балкани. 
Вижте какво става в Босна и Херцеговина, където е почти на ръба тази държава да се разпадне, поради исканията 
на местните сърби подкрепени от Русия и от Лавров, в определена степен на Белград, виждате какво казва 
хърватския президент, че няма да участват в евентуален военен конфликт представители на хърватската армия, 
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в този момент българо-македонския спор го свържете, каза Николай Кръстев, журналист, международен 
анализатор. 
Нека не забравяме, че на Балканите има три държави, които не са членки на НАТО, които преди време 90-те години, края 
на 90-те години бяха източник на голямо напрежение за Европа. А аз не бих се учудил, ако в един момент плановете на 
Кремъл за дестабилизиране на страните от Европа се насочват към нова криза около Сърбия, смята Велизар Шаламанов, 
бивш министър на отбраната. 
Дестабилизация на Балканите не е основната и търсена цел за Русия. Но за да предизвика големите сили в момента, 
очевидно има други козове. 
Тя се чувства сигурна и силна заради това, че в момента държи енергийното кранче на Европа, каза Николай 
Кръстев, журналист, международен анализатор. 
Освен това, в момента имаме много високи цени на природния газ, изключително високи, нефтът също расте и вече се 
устремява към котата 100 долара за барел, всички суровини също постъпват, което означава че Западът би се поколебал 
доста дали да не наложи тежки финансови санкции на Русия в случай на някаква военна агресия, каза Пламен Димитров, 
Българско геополитическо дружество. 
Но се случва точно обратното. 40% от всички доставки на газ в Европа идват от Русия. И за да избегнат тази енергийната 
зависимост, американският президент и председателката на Европейската комисия започнаха усилени преговори за 
доставки на газ с Катар, отделно самите Съединени щати са най-големия доставчик на втечнен природен газ. Важна 
застраховка, въпреки че Русия едва ли ще спре лесно кранчето. 
Защото първо от това получава основните си приходи и второ защото в този бизнес с газовите доставки най -
важен е имиджа на стабилен и надежден доставчик. Ако тя го загуби веднъж като спре кранчето след това трудно 
ще си върне след това позициите, казва Пламен Димитров, Българско геополитическо дружество. 
Но и Русия се опитва да минимализира рисковете от евентуални санкции с изключване от глобалната система за 
разплащания SWIFT. Усилено изгражда собствена мрежа, опира се и на Китайската, но мащабите са далеч от желаното. 
Затова опасността да бъде изключена от SWIFT все още има възпиращ ефект. 
Както разбирате, една голяма отворена икономика, която разчита главно на износ като Русия, ще бъде ударена 
много жестоко от това. Имаме такъв пример с Иран, който попадна по такива санкции и в един момент се оказа, че 
те изнасят Петрол обаче не мога да си получат парите за него, каза Пламен Димитров, Българско геополитическо 
дружество. 
Със сигурност Русия може да съобрази всичко до тук. Което пък прави основателен следващия въпрос: 
Дали не крие някакви други изненадващи козове в ръкава си? 
Тя направи много, особено в областта на хиперзвуковите оръжия, или поне се хвали, че го е направила и Путин 
смята, че дори в някои отношения …превъзхожда американците, каза Пламен Димитров, Българско геополитическо 
дружество. 
Определено Русия е инвестирала много в развитието на военните технологии, но както знаем, включителн ос военните 
технологии, тя е зависима от технологични продукти от САЩ и от Запада, каза Велизар Шаламанов, бивш министър на 
отбраната. 
Към скритите козове на Русия, може да се прибави и Китай. Или жонглиране с голямата неизвестна – коя страна ще 
вземе Китай в глобалната система за сигурност, играч, който още не се е заявил на тази сцена. 
Има спекулации, че ако запад не отстъпи пред Русия, Русия може да стане един силен съюзник на Китай, но това с 
презумпцията, че Китай ще бъде една враждебна сила се прямо запада, спрямо свободния свят, което все още не е 
факт. И Русия, независимо че има претенция за глобална сила, за световна сила, всъщност индиректно реферира към 
силата на Китай, когато поставя въпроси пред страните от НАТО, каза Велизар Шаламанов, бивш министър на 
отбраната. 
А понякога и съвсем директно. Предстоящата среща на президентите на Русия и Китай е широко анонсирана, след 
откриване на олимпиадата в Пекин, двамата лидери ще отделят "много време" на сигурността в Европа, съобщава 
Кремъл. Но освен всички цели, мнозина подозират и вътрешнополитическа употреба на кризата с Украйна. 
Дори след 2014 година, през кримското мнозинство, така наречено кримско мнозинство, които подкрепиха 
действието на Русия по отношение на анексите в Крим, всъщност това беше опит да се стабилизира имиджа на 
Путин в руското общество. Затова той спечели по-късно и президентските избори и сега с възможността да се 
занулят неговите мандати и да се започне по нов начин да се броят, каза Николай Кръстев, журналист, 
международен анализатор. 
И НАТО, и Америка върнаха тази седмица своите отговори, но Путин изглежда смята, че Байдън му предлага по-
приемлива основа за преговори. Въпреки абсолютната съгласуваност в двата отговора. 
Когато излезе Владимир Путин на бокони на Кремъл той не вижда София не вижда Букурещ дори не вижда дори 
Брюксел. Ако искате, той вижда директно Вашингтон, каза Николай Кръстев, журналист, международен 
анализатор. 
Той иска да преговаря на равна нога с Джо Байдън, с най-могъщия президент в света, да обсъждат някакви теми, Русия 
да бъде зачитана, нейното мнение така да се съобразяват с него и тя да бъде смятана отново за велика сила, каза Пламен 
Димитров, Българско геополитическо дружество. 
Николай Кръстев: Той иска да преговаря със Съединените щати по много теми. "Северен поток" от една страна, Сирия 
където да може да се гарантира руското дългосрочно военно и икономическо присъствие. От друга страна, ако може тук 
на Балканите да остане Русия в този смисъл, в който съществува. Да бъдат гарантирани руските енергийни проекти… 
Затова си мисля, че Русия няма интерес да прави какъвто и да било конфликт в Украйна 
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Според Пламен Димитров, очевидно няма желание да окупира нови части от украинската територия след Крим и част от 
Донбас, защото това ще означава бреме, а не актив. Ще става въпрос за една дълга война, в която ще има жертви и 
руското обществено мнение също ще реагира на това нещо. Отделно слагаме възможността за жестоки и най-вече 
санкции от страна на запада. 
Според Велизар Шаламанов, тези писмени отговори, които отдадоха на Русия едва ли ще определят следващите стъпки 
следващите теми и това ще доведе до деескалация на напрежението. 
Търсените и постигнатите ефекти от хода на Русия със сигурност ще оценяват след време. Но на този етап едно е сигурно 
– напрежението е повод да се търсят алтернативи, да се консолидират страните в НАТО, а не да се делят. Кризата дори 
засили интереса на нови две държави - Финландия и Швеция към Алианса. Но все още дрънчат оръжия и рисковете от 
разпалването на война далеч не са отминали. 
 
БНР 
 
√ Никола Минчев: Налице са предпоставки мораториумът да падне преди крайния му срок 
Закриването на спецправосъдието е необходима реформа, заяви той 
Бюджетът ще е приоритетен закон за НС през следващите седмици 
Интервю на Силвия Великова с Никола Минчев в предаването ''Политически НЕкоректно'' 
"Бюджетът ще бъде много приоритетен закон за Народното събрание през следващите седмици". 
Това заяви в предаването "Политически НЕкоректно" председателят на Народното събрание Никола Минчев. 
"Най-важните законопроекти изискват повече време за подготовка, преди да влязат за разглеждане в НС, затова до 
момента не се е стигнало до тях. Такъв е Законопроектът за бюджета за 2022 година. С него парламентът ще бъде 
ангажиран в голяма част от своето време за дълъг период. ... 31 март е един краен срок, който сме си дали, но със 
сигурност преди това ще приемем Бюджет 2022". 
Във връзка с изразеното възражение към него от председателя на ДПС Мустафа Карадайъ, Минчев беше категоричен, че 
не крие министъра на вътрешните работи Бойко Рашков: 
"Аз не осъществявам контрол по отношение на качеството на отговорите на министри на въпроси на депутати. ... Моето 
мнение е, че възражението на г-н Карадайъ срещу мен е неоснователно. Аз не мога да спра народен представител да ми 
иска оставката".  
Председателят на Народното събрание подчерта, че изслушванията на министри пред депутатите е много важна част от 
парламентарната дейност. 
"Налице са предпоставки мораториумът върху цените на ток, парно и вода да падне още преди крайния му срок", 
коментира парламентарният председател и уточни, че още във вторник (1 февруари) ще бъде обнародван законът, с 
който членовете на КЕВР се намаляват на петима: 
"Още във вторник ще бъде направен жребий, за да се види кой ще остане, т.е. още във вторник вече ще имаме новия 
състав на КЕВР. След това продължава процедурата по замяна на хората с изтекъл мандат от Комисията с нови, избрани 
от НС членове. Когато тя завърши, те ще влязат на мястото на председателя Иван Иванов и на Евгения Харитонова".   
Според Минчев с новия състав на КЕВР и със смяната на ръководството на "Булгаргаз" може да се очаква понижаване на 
цената на газа. 
Пред БНР председателят на парламента съобщи, че скоро в Народното събрание ще бъдат внесени промени в Закона за 
противодействие на корупцията: 
"Ще видим дали ще бъде законодателна инициатива на Министерския съвет, или на народни представители. Промените 
ще бъдат много сериозни. Правната комисия и антикорупционната парламентарна комисия ще имат много работа по 
този законопроект". 
По думите на Никола Минчев закриването на спецправосъдието е необходима реформа: 
"За 10-те години съществуване специализираното правосъдие не оправда целите, с които беше създадено през 2011 
година". 
Във връзка с поисканото от главния прокурор Иван Гешев засилено наблюдение върху България по механизма за 
върховенството на закона заради обезпокоителни тенденции през последната година и половина, председателят на НС 
заяви, че е "доста иронично да се оплаква от нарушение на принципа на разделението на властите човек, който още при 
избора му за главен прокурор заяви, че не е твърд привърженик на това разделение". 
Подадената от Сотир Цацаров оставка ще бъде разгледана от народните представители в близките две седмици, смята 
Минчев: 
"В рамките на дебата по разглеждане на оставката на г-н Цацаров ще бъде засегнат и въпросът за ефективността на 
Комисията под негово ръководство. Не може да бъде подминат този въпрос. Ще се съобразим с датата на оставката му - 
1 март, посочена от него".   
"Може би по-подходящият вариант е промените в Конституцията да са предмет на една отделна временна комисия, 
която да се занимава с конституционни въпроси. Различно мнозинство се търси. Широк консенсус е необходим. Този 
вариант е по-добрият, когато работата по промените в Конституцията е изнесена в отделна комисия", заяви 
председателят на НС. 
"Не е доведен до знанието ми проблем с г-н Пеевски, че не е представил банкова сметка или, че иска да получава на 
ръка възнаграждението си", каза Минчев в отговор на въпрос за начина на изплащане на заплатата на депутата от ДПС 
Делян Пеевски заради наложените му санкции по закона "Магнитски".  
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Интервюто на Силвия Великова с Никола Минчев в предаването "Политически НЕкоректно" можете да чуете от звуковия 
файл. 
 
√ Правителството обсъжда бюджетните закони за 2022 г. 
Кабинетът се очаква да гласува бюджетните закони за тази година, които трябва да бъдат обсъдени в парламента. В 
предварителния дневен ред са залегнали и решения, свързани с подпомагането заради високите цени на 
електроенергията за небитовите потребители. 
Въпреки недоволството на бизнеса проектобюджетът ще бъде обсъден от кабинета и най-вероятно внесен в парламента: 
Той предвижда минимална работна заплата от 710 лв. и максимален осигурителен праг от 3400 лв. от 1 април, заяви в 
предаването „Неделя 150“ финансовият министър Асен Василев. 
Попитан дали е отправял груб коментар към работодателите, Василев отговори: 
„За истината не трябва да се извиняваме. Този ежегоден панаир, ако искаме така да го наречем, ще изчезне и ще има 
абсолютна предвидимост какво се случва спрямо това как се развива икономиката и как се развиват средните нива на 
заплащане в икономиката“. 
По Плана за възстановяване трябва да започнат да пристигат 1,6 млрд. лв. през юни, подчерта министър Василев и 
обясни, че това не е пряко обвързано със затварянето на енергийни мощности. 
„Което би ни позволило от една страна част от българските мощности да се ползват сезонно, точно когато ни е 
необходимо през зимата, за да посрещнем зимния пик и ни дава доста по-голяма гъвкавост в използване на системата и 
доста по-голяма гъвкавост как във времето мощности биха излезли от употреба.“ 
Освен параметрите на държавния бюджет, се очаква кабинетът да гласува бюджетите на НОИ и здравната каса. 
Според текстовете пенсиите трябва да бъдат увеличени с 6,1 на сто от 1 юли по швейцарското правило. 
 
√ Лена Бориславова: В нормалните държави опозицията предлага работещи решения, тук е обратното 
Трябва да рестартираме всички процеси в държавата 
Интервю на Явор Стаматов с Лена Бориславова в предаването ''Неделя 150'' 
"В една нормална държава, когато има толкова много кризи, ако някой го е грижа, независимо дали е в опозиция, е 
нормално да предлага работещи решения. Ние имаме точно обратното в лицето на нашата опозиция". 
Това заяви пред БНР Лена Бориславова, началник на кабинета на министър-председателя Кирил Петков и говорител на 
правителството.  
По думите ѝ държавната администрация е свикнала години наред да няма собствено мнение и становищата ѝ са 
бланкетни, които не могат да се използват активно, за да се защити истинският интерес на българското общество: 
"Трябва да рестартираме всички процеси в държавата". 
Във връзка с кризата около Украйна Бориславова заяви, че от анализите на правителството, които то прави със 
съюзниците от НАТО и ЕС, става ясно, че Европа не се готви за война: 
"Европа е наясно, че трябва да има решителен диалог с Русия, в който да се работи за деескалация на напрежението".  
"Не сме застрашени да останем на студено тази зима. Правителството има детайлен план как да действа", заяви тя в 
коментар на евентуални санкции срещу Русия и спиране на газови доставки като реакция от страна на Москва.  
Тя подчерта, че при такава ситуация България не само ще настоява за солидарност в ЕС, но и да може да предприеме 
свои стъпки. 
По думите ѝ правителството работи по диверсификация и получаване на азерски газ, който да започне да бъде доставян 
в средата на тази година. 
България ще вдигне блокадата върху начало на преговори на Северна Македония с ЕС, след като Скопие гарантира 
конституционно правата на българите на своя територия, заяви говорителката на българското правителство. 
Интервюто на Явор Стаматов с Лена Бориславова в предаването "Неделя 150" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Засегнати от пандемията в туризма могат да кандидатстват за финансова подкрепа 
Министерството на туризма отвори за кандидатстване втората мярка за предоставяне на безвъзмездна финансова 
подкрепа на засегнатите от пандемията в сектора. 
Схемата е в размер на 30 млн. лв., а възможността за участие изтича на 4 февруари. 
Мярката предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за хотелиери, ресторантьори, туроператори и 
туристически агенти, организатори на пътувания, конгреси и търговски изложения за компенсиране на загуби, причинени 
от пандемията и ограничителните мерки, свързани с нея. Това съобщиха от Министерството на туризма. 
Подкрепата ще се предоставя еднократно и ще се разпределя в зависимост от броя на подадените и допуснати до 
разглеждане заявления, на базата на реализирания оборот без ДДС за 2019 година, но в размер  не повече от 20 на сто от 
него. Указанията и правилата са публикувани в системата за управление на националните инвестиции. 
 
√ Промените в "Булгаргаз": Защо и как 
Цялото ръководство на „Булгаргаз“ е сменено след решение на Българския енергиен холдинг. Това става ясно от 
документацията, внесена в Търговския регистър. За изпълнителен директор на дружеството е избран Людмил Йоцов, на 
мястото на Николай Павлов. 
Съмнения за начина, по който „Булгаргаз“ е определяла цените на газа и дали е направено всички възможно в страната 
ни да бъде внесено цялото количество синьо гориво по договора с Азербайджан са сред основните причини за смяната 

https://bnr.bg/post/101593705/nikola-minchev-budjetat-shte-e-mnogo-prioriteten-zakon-za-ns-prez-sledvashtite-sedmici
https://bnr.bg/post/101593705/nikola-minchev-budjetat-shte-e-mnogo-prioriteten-zakon-za-ns-prez-sledvashtite-sedmici
https://bnr.bg/post/101593659/lena-borislavova-v-normalnite-darjavi-opoziciata-predlaga-raboteshti-reshenia-tuk-e-obratnoto
https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/66d49bbd-2d91-44d6-a4c4-bf3de5681181
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на ръководството на газовата ни компания. Това каза за БНР изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг 
Иван Андреев. 
Решението за уволнението на борда на Булгаргаз идва след проверката, която трябваше да извърши БЕХ, обясни 
Андреев: 
„Беше извършена проверка на дружеството, представен е докладът на борда на директорите на БЕХ и беше взето 
решение с цел прозрачност да се смени ръководството, за да може да се изяснят всички факти, които касаят проверката“. 
„Има някои факти, които изискват разработка на допълнителни документи и частични политики в дружеството – 
политика за ценообразуването например“ 
Има съмнения за това, че „Булгаргаз“ не е ценообразувала правилно, допълни той. 
„Документацията е много, ще бъде стартирана процедура за външен одит от някоя от големите одитни фирми“, каза още 
Андреев. 
По повод новите назначения и коментари в социалните мрежи той отбеляза, че това е решение на целия борд: „В тясна 
връзка сме с Министерство на енергетиката, което е нашият принципал“. 
Членовете на Съвета на директорите на "Булгаргаз" разпространи съобщение, в което се казва, че те са разбрали за 
уволнението си от медиите, без да се посочват официални мотиви и отхвърлят отправените към тях обвинения. 
В писмо до медиите уволненото ръководство на "Булгаргаз“ посочва, че в днешните си изявления премиерът и 
министърът на енергетиката се позовават на резултати от проверка, извършена от БЕХ без борда на газовата ни компания 
да е информиран за приключването на тази проверка и за нейните резултати. Ръководството на дружеството е било 
запознато с предварителен доклад, който според тях съдържа "изцяло погрешни твърдения, констатации и препоръки“. 
По всяко от тях "Булгаргаз“ е предоставило подробни разяснения, допълнителна информация и обосновки. 
Според уволненото ръководство публично отправените критики към тях за грешни или неправилни решения, които са 
довели до получаването на по-малки количества азерски газ и поради това цените на газа за българските потребители са 
завишени, не почиват на никаква обективна основа. Съветът на директорите разглежда решението за смяната като 
политически мотивирано и в противоречие с направените заявки за експертно управление на държавните дружества, се 
посочва в съобщението на газовата компания. 
 
√ Нови Covid ограничения влизат в сила в няколко области 
В няколко области на страната от вчера се въвеждат нови противоепидемични мерки заради нарастваща заболеваемост 
от Ковид-19. 
В Пловдив обектите на закрито, където се влиза със зелен сертификат, трябва да работят на 50% от капацитета си. 
Работното време на игрални зали, казина, обекти за хранене и развлечения става от 5 до 22 часа. От Сдружението на 
заведенията са категорични, че няма да се съобразят с новите ограничения. 
Кръстина Миткова от сдружението на заведенията в града определи мерките като неадекватни и безсмислени. По 
думите ѝ още след въвеждането на изискването за зелен сертификат клиентите са се отдръпнали и отдавна се работи с 
капацитет под 50 процента, а броят на фалиралите ѝ колеги непрекъснато се увеличава. 
„Това е още една подигравка с бранша ни. При нас се въвеждат допълнителни мерки, а там където се работи без зелен 
сертификат няма абсолютно никакви ограничения. Този път няма да се подчиним.“ 
Кръстина Миткова обясни как ще реагира браншът при налагането на санкции за работа след 22 часа. 
„Ще обжалваме актовете.“ 
От РЗИ увериха, че контролът ще бъде засилен. Ще се проверяват също търговските обекти от тип мол, където има 
забрана за посещения на непълнолетни без придружител. 
Ще се следи и какво е натоварването на линиите на градския транспорт. Там където се установи, че има струпване на 
хора, ще бъдат пускани допълнително автобуси, увериха от Община Пловдив. 
В Благоевградска област ограничителните мерки ще бъдат в сила 2 седмици. Заведенията и нощните клубове ще работят 
с половината от капацитета и площта си, но нямат ограничения в работното време. 
В цялата област се затварят езиковите и други образователни центрове и школи, както и пенсионерските клубове. 
Преустановява се организацията и провеждането на екскурзии в страната, музикални събития, фестивали и събори. 
Спортните събития се провеждат без публика и  при строго спазване на мерките за безопасност, включително с 
предварително тестване. 
Големите търговски обекти  се задължават да контролират входовете и броя на посетителите, за да няма струпване. 
Във всички затворени пространства, както и на откритите пазари носенето на маски е задължително. Работодателите 
трябва максимално да организират за служителите си работа от разстояние. 
Заведенията ще работят с 50 процента от капацитета и местата за посетители, като зеленият сертификат остава 
задължителен. Няма да има обаче ограничения в работното време, уточни областният управител Валери Сарандев. 
„След проведени срещи и разговори с работодателите изрично беше посочено, че това ще доведе до напрежение“ 
От вчера всички ученици са в междусрочна ваканция, но вечерният час в областта за тях остава 20 часа. 
До сряда детските градини в Силистренска община затварят врати заради повишена заболеваемост от коронавирус. 
Въвеждат се и редица противоепидемични мерки на територията на цялата област Силистра. 
В Бургас се ограничава до 50 на сто публиката на културни и спортни събития. Забранява се непълнолетните да 
посещават търговски центрове и заведения без настойник. 
В област Добрич се  забранява до 6 февруари посещението на непълнолетни в търговски центрове, кина и заведения без 
настойник. 
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√ Представи си кръговата икономика 
Възможно ли е хората да живеят по-зелено и чисто, без да се отказват от блага и удобства, които са приели за даденост. 
Възможен ли е преход към зелени енергии, намалени отпадъци и щадящи природата технологии, без заплащането на 
висока социална цена? Това са част от големите въпроси на съвременния свят, а решенията им засягат всички, поради 
което е важно да си представим ясно какъв свят искаме и как трябва да изглежда преходът от линейна към кръгова 
икономика. 
България се включи в глобалната инициатива Imagine Circularity, която представлява проучване в цял свят за 
възприемане на кръговата икономика. Анкетата е достъпна тук. 
Въпросите в проучването са разработени от екип от учени от Институт „Коперник“ към Университета в град Утрехт и 
базираните в Брюксел експерти по комуникации от „Revolve Circular“. Партньор в проучването е Институт „Кръгова 
икономика“, а срокът за попълване на анкетата е 19 април 2022 г. Целта е проучването да обхване 1 милион души. 
На базата на резултатите ще се разработят решения, които след това да могат да се прилагат при формиране на 
политики, иновативни бизнес модели и други инициативи на база на възприятията в глобален и национален мащаб. 
Само чрез подобни проучвания, които акцентират на вижданията на отделни, заинтересовани групи, ще може да се 
предприемат адекватни действия за по-кръгови и по-устойчиви решения в полза на всички заинтересувани страни, 
коментират от организацията. 
Чуйте повече за анкетата от Радко Ковачев от Институт „Кръгова икономика“ и се включете в допитването. 
Чуйте и разговора с Христо Панчев за това какво е и какво не е кръгова икономика и има ли място пластмасата в кръговия 
модел на потребление. 
 
√ Може ли да бъде спряна пандемията от корупция 
''Отвъд хоризонта'' със Силвия Петрова за ''Политически НЕкоректно'' 
Тази седмица излезе докладът на международната неправителствена организация „Трансперънси интернешънъл“ за 
нивата на корупцията по света. Може ли тя да бъде преодоляна в значим мащаб?  
С най-висок резултат – с по 88 от 100 точки, са Дания, Финландия и Нова Зеландия. Въпреки че са на върха в класацията, и 
в тези страни-отличници има разкрития на злоупотреби. През 2020 г. в Дания на шест години и половина затвор беше 
осъдена бивша социална работничка, присвоила си 17 милиона долара държавни средства. Последва създаването 
на програма за подаване на сигнали при подозрения за измами, свързани с изплащането на заплати, субсидии или 
държавни финанси. Копенхаген прави всичко по силите си да върне и милиарди долари, изтекли от страната, като част от 
мащабна данъчна схема, станала известна ĸaтo Сum-ех. Във Финландия историята от миналата година, която предизвика 
възмущение в страната, но не би могла да се определи като корупционен скандал, е т.нар. "закускагейт", когато медии 
разкриха, че месечно са били харчени около 850 евро от хазната за закуски на премиерката Сана Марин и нейното 
семейство. Стигаме и до Нова Зеландия и нейната премиерка Джасинда Ардърн – харизматична и харесвана заради 
силата, която излъчва и начина си на изразяване. На състоялата се миналия месец Среща на върха за демокрацията тя 
заяви: 
„Трябва да осъзнаваме, че демократичните системи и напредъкът, който постигат, могат да са уязвими. Нужни са им 
определени неща, за да процъфтяват. Сред тях са висококачествени институции, ясен обществен договор, който 
обединява гражданите и е в основата на отношенията с правителството, твърда ангажираност с човешките права и 
върховенството на закона, истински глас за маргинализираните групи и способността за вземане на решения и реакция 
на неотложни икономически и социални проблеми.“ 
И при най-добрите обаче следва едно НО. В този случай то представлява недоволството, което предизвика решението на 
правителството в Нова Зеландия да задели 38 милиона долара за ваксинационен ковид регистър, който да се изработи 
от големи международни корпорации. 
Поглеждайки в този контекст в образно казано „нашия двор“ задачата на европейския главен прокурор Лаура 
Кьовеши се състои освен в разкриването на „старомодните“ подкупи, дори в по-силна степен в изобличаване на 
законната корупция – допускане на влияние и лошо управление в ущърб на обществения интерес, защитени от правните 
системи, които затрудняват разкриването на конфликт на интереси. В този дух са интересни случаите на оттеглили се от 
политиката висши държавници, които след това заемат съблазнителни позиции в бизнес средите. Един от скорошните 
примери е бившият канцлер на Австрия Себастиан Курц, който стана част от екипа на частна американска компания. А 
защо частни компании искат да наемат подобни хора – единствено заради способностите им или може би и заради 
правителствените им връзки? 
Елизабет Дейвид-Барет – директор на Центъра за изучаване на корупцията към университета в Съсекс описва интересни 
тенденции: 
„През последните 10 години по света възникна една различна форма на корупция по високите етажи, при която хората, 
които поемат властта, злоупотребяват с нея, и с влиянието, с което разполагат, за да променят системата и правилата на 
играта, така че не само да могат да крадат, но и да се „вкоренят“ във властта, за да е трудно да бъдат свалени. Това се 
случи в Унгария при Орбан и в Турция при Ердоган. Подобен курс са поели и Полша, Бразилия и наскоро – Шри Ланка.“ 
Пандемията от коронавирус e влошила ситуацията с корупцията, казва директорът на европейския офис на 
„Трансперънси Интернешънъл“ Михиел ван Хултен, като цитира проучване отпреди шест месеца: 
„Проведохме анкета сред 40 000 души в Европейския съюз и тя разкри, че почти една трета от гражданите на блока 
смятат, че корупцията се е влошила в страната им по време на пандемията. Трима от всеки десет европейци казват, че 
пряко са се сблъскали с корупция. 29% споделят, че са платили подкуп или са използвали лични връзки, за да си осигурят 
достъп до обществени услуги. Само четирима от всеки десет считат, че правителството им е действало прозрачно по 

https://www.imagine-circularity.world/
https://bnr.bg/post/101593056
https://rigsrevisionen.dk/
https://bnr.bg/post/101033208/cumex-files-nova-danachna-shema-za-miliardi-evro
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/finnish-pm-under-investigation-for-monthly-breakfast-allowance/
https://www.newsroom.co.nz/orion-demands-review-of-scandalous-38m-vaccine-register
https://www.newsroom.co.nz/orion-demands-review-of-scandalous-38m-vaccine-register
https://www.derstandard.at/story/2000132246642/neuer-job-fuer-kurz-im-anderen-lager
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време на пандемията. Смятам, че европейските институции изпращат смесени сигнали. От една страна призовават за 
твърд подход спрямо корупцията, а в същото време не дават такъв пример.“ 
Корупцията не може да бъде надвита без да се разкрият паричните потоци. И именно създаването на пътищата за пране 
на пари, в някои случаи обхващащи десетки държави, свързват диктатори от Изток с финансови експерти от западните 
страни. Това обяснява Пол Масаро – член на Хелзинкския комитет към американския конгрес: 
„Наистина е важно да не забравяме факта, че вътрешнополитическите и външнополитическите кризи са неразривно 
свързани. Съществуват корупционни мрежи на глобално ниво, които преминават през много държави и биват 
използвани от диктатори, а и в много от случаите са създадени от тях. За да осъществят плановете си обаче, им е нужна 
подкрепа от Запада. Тя е под формата на лобисти, адвокати, агенти по недвижими имоти, счетоводители – много хора.“ 
А понякога дори и политици, като Пол Масаро дава пример с бившия британски премиер Тони Блеър, чиято 
консултантска компания е давала съвети на президента на Казахстан Нурсултан Назарбаев за 7 милиона долара на 
година. 
„10 процента от световния брутен вътрешен продукт е в офшорни сметки. Искам хората да разберат огромния мащаб на 
този проблем. И не става дума само за пари, а и за загуба на демокрация, злоупотреба със съдебната система, с цялата 
обществена структура.“ 
Системите от фиктивни фирми, служещи за параван, десетките паспорти и непрозрачните финансови мрежи са с толкова 
заплетен и сложен характер, че на онези, които ги използват, никога не би могло да им бъде потърсена отговорност, 
казва още Пол Масаро: 
„Америка е една от най-големите тайни юрисдикции в света, както и Обединеното кралство. Те не са данъчни убежища, а 
неизвестни юрисдикции. Ако те двете изчистят законодателствата си, проблемът веднага ще бъде решен на 70 процента. 
Всички 200 водещи правни кантори в света са англо-американски, абсолютно всички.“ 
Според проучване от миналия месец в Русия даването на подкупи на държавни служители се равнява на една трета от 
бюджетните приходи. Това обаче е само върхът на айсберга според Пол Масаро: 
„Няма страна с по-голямо неравноправие в разпределянето на богатството от Русия. Там няма милионери, а само 
милиардери и обикновени руснаци. Идеята за средна класа не съществува. Но руснаците мразят корупцията, колкото и 
всички останали. И това, което плаши Владимир Путин най-много, са именно разкритията за неговата корупция. Защото 
това би ударило в ядрото, тъй като той се представя за защитник на руския народ от декадентския Запад, а всички негови 
приближени и цялото му богатство са на Запад.“ 
Русия, която е на 136-то място в доклада на „Трансперънси интернешънъл“, работи, за да се справи с корупцията, твърди 
президентът Владимир Путин, който на пресконференция преди няколко месеца заяви: 
„Борбата с корупцията е много важно нещо, обръщаме й внимание и ще направим всичко възможно, за да изкореним 
корупцията в най-широкия смисъл на думата. Тази битка обаче трябва да се води от хора, които спазват закона. Това е 
едно от най-важните условия, за да бъде ефективна тази борба.“ 
Китай пък сочи с пръст Съединените щати и твърди, че зад маската на лобизма компании и влиятелни личности могат 
открито да купуват политики. Доцентът Шън И в катедрата по международна политика в университета „Фудан“ в 
Шанхай определя американската идея за създаване на глобален фонд за противодействие на корупцията като 
инструмент на Вашингтон за намеса в държави и корпорации и източник на средства с помощта на санкции. Въпреки че 
точният брой на екзекуциите в Китай е държавна тайна, осъдените на смърт за корупция изглежда са сред най-често 
оповестяваните. А изключителен интерес в азиатската държава в последно време предизвиква поредица от пет части, 
излъчена по националната телевизия, в която обвинените признават деянията си. Един от тях е Сун Ли-Цзюн – бивш 
заместник министър по обществената сигурност, който е взимал подкупи, манипулирал е фондовата борса и е 
притежавал незаконни оръжия. Пред камера той заявява: 
„Не се спрях и не въздържах незаконното си поведение. Направих много грешки и извърших престъпления много пъти.“ 
Факт е, че няма недостиг на закони, забраняващи корупцията в различните й форми, но има обаче недостиг в световен 
мащаб на необходимата политическа воля да се противодейства на корумпираните. Това е истинският куршум в сърцето 
на този проблем и причина за провала в борбата с корупцията – един от най-големите бичове в съвременното общество, 
защото аналогия на корупцията е веригата – от свързани помежду си хора, която изсмуква обществения бюджет и котва, 
която ни дърпа към дъното. 
 
√ Влошаване на бизнес нагласите в ЕС през януари, но при подобрение в България 
Икономическите нагласи в еврозоната и в целия Европейски съюз се влошиха през януари до 9-месечни дъна в резултат 
на отслабване на доверието в сферата на услугите, строителството и индустрията, но при отскок в търговията на дребно, 
показват резултати от последно проучване на Европейската комисия, оповестени в петък. ЕК отчита и влошаване на 
потребителските нагласи в началото на 2022 г. 
За България обаче ЕК отчете леко подобрение както на икономическите, така и на нагласите на потребителите, 
потвърждавайки оповестени по-рано през деня резултати от последно проучване на Националния статистически институт 
за подобрение на стопанската конюнктура в страната през настоящия месец. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в рамите на ЕС, се понижи през януари до 111,6 пункта от 113,0 пункта 
месец по-рано, докато съответният индекс за еврозоната спадна до 112,7 от 113,8 пункта през декември. Това са най-
ниски нива на индексите на икономическото доверие от май 2021 г. насам. 
Влошаването на икономически нагласи в ЕС и в частност в еврозоната е в резултат на отслабване на доверието в сферата 
на услугите, в индустрията и строителството, но при подобрение на бизнес активността в търговията на дребно. 
 

https://www.occrp.org/en/daily/5169-ex-uk-pm-tony-blair-advises-kazakh-president-for-estimated-20-mil
https://www.occrp.org/en/daily/5169-ex-uk-pm-tony-blair-advises-kazakh-president-for-estimated-20-mil
https://www.occrp.org/en/daily/5169-ex-uk-pm-tony-blair-advises-kazakh-president-for-estimated-20-mil
https://www.rbc.ru/economics/20/12/2021/61bc5d059a794770833e7b51
https://www.rbc.ru/economics/20/12/2021/61bc5d059a794770833e7b51
http://www.xinhuanet.com/english/northamerica/20220120/16fb28f28b1940d997e1331a8a2ecd08/c.html
http://www.xinhuanet.com/english/northamerica/20220120/16fb28f28b1940d997e1331a8a2ecd08/c.html


19 

 

Графики на индексите на икономическо доверие и на очакванията за трудовата заетост 
 

 
 
Индексът на потребителското доверие за еврозоната се понижи слабо през януари до -8,5 пункта от -8,4 пункта месец по-
рано, а за целия ЕС - спад до -10,0 пункта от -9,6 пункта през декември, като това са най-ниските нива на потребителските 
нагласи март 2021 г. насам. 
В същото време индексът на икономическите нагласи на ЕК за България се подобри слабо през януари до 100,8 от 100,3 
пункта през декември, достигайки най-високото ниво от юли 2021 г., като това представлява подобрение на индекса за 
втори пореден месец. 
Подобно на целия ЕС, през януари има влошаване на доверието в сферата на услугите на България, но при известно 
подобрение в индустрията и строителството, както и рязък отскок на бизнес нагласите в търговията на дребно. 
За разлика от целия ЕС индексът на потребителското доверие в България пък се подобри през януари до -18,4 пункта от -
19,7 пункта през декември, като това представлява подобрение за трети пореден месец. 
В същото време индексът, измерващ очакванията за заетостта и трудовия пазар, също бележи слабо понижение през 
януари както в рамките на целия ЕС (до 113,1 от 113,6 пункта), така и в еврозоната (до 113,3 от 113,5 пункта). 
За България индексът на заетостта пък отбеляза добро повишение през текущия месец до 111,2 от 108,5 пункта месец по-
рано, което е най-високото ниво на индекса от август 2021 г. 
Проучването на ЕК също така показа, че очакванията за продажните цени във всички изследвани бизнес сектори нараства 
в началото на годината, заличавайки намалението през ноември и декември. 
Новият показател за икономическа несигурност на Европейската комисия пък се повиши в рамките на целия ЕС до 17,3 от 
16,9 пункта месец по-рано, а в рамките на еврозоната спадна до 17,9 пункта от 18,1 пункта през декември. 
Показателят за икономическа несигурност в България нарасна през януари до 12,2 пункта от 9,7 пункта месец по-рано. 
 
√ Правителството на Мицотакис оцеля след вот на недоверие в парламента 
Правителството на Кириакос Мицотакис оцеля след вот на недоверие в парламента. 
Правителството беше подкрепено със 156 гласа само от депутатите на управляващата консервативна партия "Нова 
Демокрация", която има мнозинство в 300-членния парламент.  
Всички опозиционни депутати гласуваха срещу цялостната политика на правителството. 
При дебатите бяха отправени остри критики от страна на опозицията по отношение на политиката на кабинета в 
различни сектори. 
Основната критика срещу премиера и министрите беше, че кабинетът  на Мицотакис не успява адекватно и полезно да 
реагира на кризи. 
Социалистите настояха управляващата партия да поеме политическата отговорност за енергийната криза, високите цени 
на стоките от първа необходимост и за високата безработица. 
Бившият финансов министър и лидер на лявата партия „МЕРА 25“ (Европейски фронт за реалистично неподчинение) Янис 
Варуфакис заяви от трибуната на парламента, че здравната система е оставена на саморазпад, за да печелят частните 
клиники. 
Лидерът на националистическата партия „Гръцко решение“ Кириакос Велопулос заяви, че Гърция се управлява от 
правителство на грешките, което е безсилно пред националната трагедия с над 23 хиляди смъртни случая от Covid 
пандемията. 
Опозиционните лидери се обединиха в искане за оставка на премиера Мицотакис. 
 
√ Социалистите спечелиха изненадващо убедително изборите в Португалия 
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Социалистите спечелиха изненадващо убедително предсрочните парламентарни избори в Португалия. Партията на 
досегашния премиер Антониу Коща ще има пълно мнозинство в новия парламент и ще управлява самостоятелно, а не 
както допреди 3 месеца - в коалиция. 
За социалистите са гласували близо 42%, като те получават 117 места в 230-местния парламент, на изборите през 2019 г. 
те получиха 108. 
На второ място останаха социалдемократите (десноцентристка партия - б.р.) с 28 на сто, а до трета политическа сила се 
изкачи крайнодясната формация „Шега“, която удвои своя резултат. Изборите преминаха при избирателна активност над 
50 процента, най-високата за последните 15 години. 
Такава убедителната победа на социалистите не беше очаквана. В последните дни от кампанията социологически 
проучвания показваха топяща се разлика между социалисти и социалдемократи. 
Докато в щаба на социалистите скандираха „Победа“, лидер им - бивш и бъдещ премиер каза: 
„Това беше победа на смирението, на доверието и победа за стабилност. Португалците показаха червен картон на 
всякаква политическа криза“. 
Заради съкрушителната разлика между водещите две партии, лидерът на изгубилите социалдемократи Руи Риу намекна, 
че ще подаде оставка. 
„При пълно мнозинство на социалистите аз не мога да обоснова с какво ще съм полезен начело на нашата партия.“ 
С реторика против корупцията, за национално достойнство и с претенцията, че са антисистемен играч, популистите от 
„Шега“ удвоиха резултата си от последните избори. Лидерът им Андре Вентура: 
„Вече сме трета политическа сила в Португалия“. 
Изборите бяха предизвикани от разпада на управляващата лявата коалиция заради разногласия за бюджета. 
Анализатори отбелязват сега, че левият гласоподавател се е консолидирал около голямата лява партия, за сметка на 
малките леви формации. Това обяснява неочаквано високият резултат на социалистите и крахът на доскорошните им 
коалиционни партньори. 
 
√ Испания регистрира икономически ръст от 5% 
Ръст на икономиката от 5% за миналата година бе регистриран в Испания. Това е най-голямото увеличение за последните 
21 години и въпреки това не достигна прогнозата на правителството от 6,5%. Това даде повод на опозиционната 
консервативна Народна партия да призове премиера Педро Санчес „да спре да лъже испанците“.  
Ръстът на икономиката е над прогнозата на МВФ (4,9%), Европейската комисия (4,6%) и Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (4,5%), които даваха на Испания под 5%. Все още обаче не е достатъчен, за да се възстановят 
нивата от преди пандемията, след като през 2020 година испанската икономика се срина с 10,8 на 100. Като причина се 
сочи забавянето на усвояването на европейските фондове за възстановяване. 
Испания беше първата държава в Европейския съюз , която получи два транша от общо 19 милиарда евро, но 
усвояването на тази помощ е прехвърлено за тази и следващата година. 
Бурята „Филомена“ от началото на миналата година, както и няколкото вълни на пандемията, съчетани със строги 
ограничителни мерки също забавиха ръста на икономиката. От друга страна потреблението на домакинствата е 
регистрирало най-голямото си увеличение от 1999 година насам от 4,7%. Износът също е нараснал с 15,8%, докато вносът 
е забавил темпа си на растеж до 11,1%. 
 
√ Министър: Турция е лидер в Европа по износа на битова техника 
Турция се превърна в лидер на Европа по износ на битова техника пред миналата година. Общият обем на продадената 
битова техника достигна 26 милиона бройки - това съобщи в „Туитър“ министърът на промишлеността и технологиите 
Мустафа Варанк. 
„През миналата година в Турция са продадени 1,64 милиона машини за миене на съдове, 2,25 милиона хладилника, 2,15 
милиона перални, 1,12 милиона – фризера, 1,07 милиона печки, 250 хиляди сушилни машини. 
Износът е достигнал 26 милиона бройки битова техника. Този показател постави сектора на първо място в Европа“, заяви 
министърът, цитиран от Анадолската агенция и БГНЕС. 
 
√ Готвят нови санкции за руските олигарси с инвестиции в Обединеното кралство 
Руските олигарси, свързани с президента Владимир Путин, които имат инвестиции в Обединеното кралство, ще бъдат 
потърпевшни на новите сурови санкции, ако Русия навлезе в Украйна, това се очаква да заяви днес британският 
министър на външните работи Лиз Тръс в парламента, представяйки ново законодателство. 
Съгласно новото законодателство правителството ще може да санкционира „всеки индивид или бизнес от икономическо 
или стратегическо значение за Кремъл“. 
В момента икономическите санкции са с много ограничен обхват, така че могат да бъдат налагани само на компании с 
пряко участие в дестабилизирането на Украйна, според думите на Лиз Тръс. Тя допълни, че целта сега е да се разшири 
обхватът, така че компании, свързани с Кремъл и режима в Русия, да попадат под ударите на закона, „за да няма къде да 
се скрият олигарсите на Путин“. 
Запитана дали за предложените нови санкции Великобритания няма да плати твърде висока икономическа цена, Тръс 
отговори, че „защитата на свободата и демокрацията са много по-важни от краткосрочните икономически интереси“. 
Депутатите в Камарата на общините ще обсъдят направените предложения от външния министър. 
Вестник „Файненшъл таймс“ пише, че всичко това става след като премиерът Борис Джонсън реагира на кризата около 
Украйна като предложи да разположи още 900 войници в Естония, което означава удвояване на британското присъствие. 
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 Джонсън, който ще проведе телефонен разговор с Путин и се очаква да посети района тази седмица, освен това 
предложи да изпрати изтребители за Румъния и България и бойни кораби в Черно море. 
 
√ ЕС ще преговаря с Азербайджан за доставки на газ 
Европейският съюз ще проведе тази седмица преговори с Азербайджан, за да обсъди възможностите за увеличаване на 
доставките на газ за Европа през Трансадриатическия тръбопровод (ТАП), съобщи британският вестник „Financial Times“. 
Според източник на изданието, тази седмица еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон ще посети Баку, където ще 
се срещне с министъра на енергетиката Пярвиз Шахбазов и с министъра на екологията и природните ресурси Мухтар 
Бабаев. 
„Очакваме преговорите да бъдат посветени на ролята на Азербайджан при диверсификацията на доставките на газ за 
Европа“, съобщи източникът. Това включва възможността за увеличаване на доставките на газ през ТАП за Европа. 
Капацитетът на ТАП в момента е около 10 млрд. куб. м на година, а Азербайджан е стабилен и надежден доставчик за ЕС. 
Изданието посочва, че разговорите относно възможността за увеличаване на доставките на азербайджански газ за 
Европа се активизира на фона на напрежението между ЕС и Русия заради ситуацията в Украйна. Редица западни медии 
съобщиха по-рано, че в случай на нахлуване на Русия в Украйна ЕС е готов да въведе строги санкции срещу Москва, които 
може да включат и отказ от „Северен поток-2“. 
При такъв сценарий в Брюксел допускат, че Русия може като ответна мярка да съкрати доставките на газ за Европа, което 
застрашава Стария континент с енергийна криза. За да предотврати възможна критична ситуация, ЕС води преговори с 
алтернативни доставчици на гориво, включително с Катар, за увеличаване на количествата закупуван от тях газ. 
 
√ Рекордни доставки на втечнен газ от САЩ за Европа 
Януари е рекорден месец за доставки на втечнен газ от Съединените щати, само за 3 седмици между 70 - 80 кораба 
оттам са били пренасочени към ЕС - това съобщи източник от Брюксел. Той уточни, че перспективите за увеличаване на 
вноса оттам определено са добри. Думите му бяха във връзка с опасенията, че Русия може да прекрати доставките на 
синьо гориво за Общността, ако се стигне до най-лошия сценарий с Украйна. 
"Още не сме в криза на енергийните доставки, но ситуацията е по-трудна", казва източникът. 
В момента хранилищата на ЕС са с 10 на сто по-слабо захранени с горива от предишните години. 
157 млрд. куб метра е капацитетът на ЕС за втечнен газ. Миналата седмица от него са били запълнени 66 на сто, а 
възможностите са този процент да стигне между 75 и 80. В момента синьото гориво, което ЕС внася от Русия, 
представлява 40 на сто от енергийния микс, 39 на сто идва от  Норвегия, останалата част се запълва с втечнения газ. 
От Брюксел обаче уточняват, че вносът на газ от  Русия намалява стабилно пред последните седмици и трайно се 
замества от други източници. 
Представители на Европейската комисия ще пътуват в Баку на 4 февруари, където ще обсъдят възможностите за внос на 
газ с президента на Азербайджан Илхан Алиев, а също така ще проверят ситуацията с други държави като Египет и 
страните от Персийския залив, в т.ч. дали е възможно част от доставките на Катар за Южна Корея да бъдат пренасочени 
към Европа. 
"Тази зима може да се отвори пазар, който да не е временен, а ситуацията да се окаже вредна за всички оператори, 
които не повишават доставките си", посочват дипломатически източници.  
 
Икономически живот 
 
√ Разходна бележка за 2022 г. 
Общо 63 млрд. лв. ще похарчи държавата през 2022 г. Това е официално заложената сума по консолидираната фискална 
програма, приложена към Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., припомнят в свой 
текст от Института за пазарна икономика. 
От ИПИ изчисляват, че това са средно по 9 131 лв. на човек от населението, като се отчита цялото население на страната, 
а не само икономически активните или работещите. 
Най-голям ръст на средствата се наблюдава в здравеопазването, пенсиите и транспорта 
Размерът на държавния дълг към края на 2022 г. се очаква да достигне 35,5 млрд. лв. или по 5 133 лв. на човек от 
населението, пише още ИПИ и припомня изработения и представен по-рано този месец Антернативен бюджет на 
института. 

https://ikj.bg/glasove-mneniya/niski-danatsi-investitsii-hi-tech-efektivni-razhodi-i-balgaria-stava-bogata-darzhava-prez-2030-ta/
https://ikj.bg/glasove-mneniya/niski-danatsi-investitsii-hi-tech-efektivni-razhodi-i-balgaria-stava-bogata-darzhava-prez-2030-ta/
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√ Растежът ни през 2021-ва дължим изцяло на частното потребление 
Според базисния сценарий на декемврийската макроикономическа прогноза на БНБ реалният БВП на България през 2021 
г. ще отчете 3.7% растеж, движен почти изцяло от нарастване със 7.5% на частното потребление. Очакванията са всички 
останали компоненти на БВП, с изключение на правителственото потребление, да имат отрицателен принос за 
изменението на икономическата активност през 2021 г. 
През 2022 г. БНБ очаква растежът на БВП да се забави слабо до 3.6%, което ще се дължи предимно на значително по-
слабия растеж на частното потребление и в по-малка степен на понижението на правителственото потребление, докато 
нетният износ и инвестициите ще имат положителен принос за икономическия растеж. 
Фактори за забавянето на растежа на частното потребление през 2022 г. ще са високата база от 2021 г., както и 
очакваните негативни ефекти от прогнозираното ускоряване на инфлацията до средата на 2022 г. върху реалния 
разполагаем доход на домакинствата и върху потребителските нагласи. 
През 2023 г. се очаква растежът на БВП да се ускори до 4.5%, най-вече поради прогнозираното значително увеличение на 
публичните и частните инвестиции в съответствие със заложения в прогнозата времеви профил на усвояване на 
средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост. Същевременно се прогнозира нетният износ да има 
негативен принос за изменението на БВП поради по-силен растеж на вноса спрямо износа. 
 



23 

 

 
 
Прогнозата на БНБ за основни макроикономически показатели е изготвена въз основата на информация, публикувана 
към 13 януари 2022 г. Включените в нея допускания за развитието на международната среда използват информация към 
17 декември 2021 г. и предполагат външното търсене за български стоки и услуги да продължи да нараства през целия 
прогнозен хоризонт. 
Допусканията за цените на петролните продукти и природния газ в евро са те да продължат да се покачват на годишна 
база до края на третото тримесечие на 2022 г., което да бъде последвано от понижаване до края на 2023 г. 
Прогнозата включва допускане за продължаващо нарастване на годишна база на цената на електроенергията в евро до 
края на 2022 г. и за понижението ѝ през следващата година. Цените на неенергийните продукти в евро се предполага, че 
се повишават на годишна база за целия прогнозен хоризонт. 
Годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), се очаква да продължи 
да се ускорява през първото полугодие, след което да се забави до 7.5% в края на 2022 г. Възходящата динамика на 
потребителските цени ще отразява най-вече повишените разходи за производство и транспорт на фирмите вследствие на 
същественото поскъпване в края на 2021 г. на електроенергията за стопански потребители и на други основни енергийни 
суровини, както и допусканията за продължаващ верижен растеж на цените при някои от тях през първото тримесечие на 
2022 г. 
Нарастването на цените на храните на международните пазари, увеличението на разходите за труд на единица 
продукция и широкообхватното ускоряване на растежа на потребителските цени в еврозоната и в други основни 
търговски партньори на България ще бъдат други фактори с проинфлационно влияние. Авторите на бюлетина очакват 
темпът на нарастване на потребителските цени да се забави до 3.4% в края на 2023 г. най-вече поради техническите 
допускания за понижаване на цените на основните енергийни суровини на международните пазари. 
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Рисковете по отношение на прогнозата за растежа на БВП се оценяват като балансирани за 2021 г., а за 2022 г. и 2023 г. 
съществуват рискове за реализиране на по-нисък растеж спрямо този в базисния сценарий. Основни рискове за 2022 г. и 
2023 г. са възможно отлагане на изпълнението на инвестиционни проекти, финансирани с национални средства, по-
бавен от заложения в прогнозата темп на усвояване на средствата по европейски програми, както и забавено 
изпълнение на инвестиционните проекти от Националния план за възстановяване и устойчивост спрямо времевия 
профил, заложен в базисния сценарий. 
Друг основен риск, изтъкват от БНБ, е свързан с реализиране на по-висока инфлация спрямо базисния сценарий, което би 
оказало допълнителен негативен ефект върху прогнозираните реални доходи на домакинствата и би влошило в по-
голяма степен нагласите на икономическите агенти. Това би довело до по-ниска оценка спрямо базисния сценарий за 
размера на частното потребление и инвестиции. 
Пред реализирането на прогнозата за инфлацията за целия прогнозен хоризонт съществуват рискове за по-силно 
нарастване на цените спрямо базисния сценарий. Такива рискове могат да се реализират при по-продължително и/или 
по-голямо покачване на цените на суровините на международните пазари от това, което предполагат технически 
конструираните към 17 декември 2021 г. външни допускания в текущата прогноза. 
Друг риск за реализиране на по-висока инфлация произтича от възможни промени в цените на електроенергията, ВиК 
услугите и топлинната енергия на регулирания пазар след изтичане на въведения от правителството през декември 2021 
г. мораториум върху цените на тези услуги със срок на действие до 31 март 2022 г. От друга страна, удължаването и/или  
разширяването на обхвата на въведените от правителството мерки за компенсиране на фирмите за цените на 
енергоизточниците след първото тримесечие на 2022 г. е предпоставка за реализирането на по-ниска инфлация спрямо 
заложеното в базисния сценарий на прогнозата. 
 
√ Ключови аспекти на суровинната несигурност през 2022-ра 
След изключителна година на рязък скок на цените на суровините, 2022 г. би могла да отбележи връщане към 
нормалността, според годишния доклад на кръга Cyclope, който следи процесите в тази област… Но в същото време 
годината обещава още по-голяма несигурност, отколкото в предишните две, пише RFI. 
Експертите се поучиха от грешките си и правят много по-предпазливо прогнозите си след двете последни невероятни 
години, които преживя светът на първичните суровини. Така, според кръга Cyclope, поне на теория, тази година трябва да 
се характеризира с връщане към нормалността, даже към известно понижаване на цените на някои суровини, като все 
пак нивото им ще остане високо. 
Но експертите, между които председателят на кръга Cyclope, френският икономист Филип Шалмен, отварят няколко 
чадъра, за да се предпазят. На първо място здравния чадър, тъй като прогнозите им са изградени при хипотезата на 
стабилни санитарни условия, без да се предвижда появата на нов вариант на Ковид-19. От друга страна са климатичните 
рискове и по-специално силата на атмосферното смущение Ла Ниня, което може да засегне реколтите в Латинска 
Америка. И, разбира се, остават геополитическите рискове. „Ако Русия нахлуе в Украйна, цената на барел петрол ще 
разбие тавана и в Европа ще има недостиг на газ, който трудно може да се предвиди“, казва Шалмен, който освен 
това се опасява и от последици върху селскостопанското производство. 
Друга неизвестна е апетитът на Поднебесната империя. Размерът на вноса на Китай ще бъде определящ най-вече за 
пазара на селскостопански продукти. 
Към тези неизвестни трябва да се прибавят и някои известни величини: логистичната криза не е приключила и 
транспортните разходи за контейнерите ще останат високи още много месеци. В началото на януари 2022 г. „11,5 млн. 
контейнера – пълни или празни – чакат на опашка в 13-те най-големи пристанища на планетата“, сочат икономистите от 
Cyclope. Положението не би трябвало да се подобри през 2023 г. 
Друга известна – енергийната криза трябва да продължи поне до края на зимата, даже и по-дълго, защото след това ще 
трябва да се възстановят запасите, които днес са на много ниско равнище. Секторът също така ще трябва да осигури 
нуждите на Китай от втечнен газ: през 2021 г. страната се превърна в най-големия вносител, изпреварвайки Япония. 
 
Мениджър 
 
√ Василев за Бюджет 2022: Вече не чакаме само евросредства за развитие на инфраструктурата 
„Има доста големи различния на този бюджет с предишните бюджети. Едно от  различията е големият дял на 
инвестициите, предвиден бюджета. Говорим за удвояване на капиталовите инвестиции. Това дава ясна заявка, че трябва 
да оправим всички видове инфраструктура в страната, за да може да тръгне икономиката напред“, заяви 
пред БНР министърът на финансите Асен Василев. 
По думите му от Министерство на транспорта казват, че имат готови проекти за инвестиции в железопътната и пътната 
инфраструктура. 
„Ако няма проектна готовност, юни месец имаме актуализация и ще се направи преоценка на тези разходи“, коментира 
той. 
„Огромното различие в сравнение с предходните бюджети е, че не чакаме само евросредства, за да си направим 
инфраструктурата, а инвестираме и значителен процент от нашите национални средства в това“, каза Василев. 
Той подчерта, че сред приоритетите на новия бюджет са инвестициите в човешкия капитал - за образованието, 
здравеопазването и в сферата на социалното подпомагане. „Това е изключително важно, защото без нормално 
образование и здравеопазване нито има как да започнем да връщаме сънародници отвън, нито нашите работници могат 
да станат по-продуктивни и да се развиват“, добави той, като посочи, че особено в образованието има големи дефицити. 

https://bnr.bg/post/101593666/asen-vasilev-za-istinata-ne-trabva-da-se-izvinavam
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„За истината не трябва да се извиняваме", заяви министърът на финансите във връзка с искане от работодателите да 
получат извинение от него заради изказването му, че част от тях са некомпетентни. 
„Истината е, че в момента, ако погледнем продуктивността на труда, България е около малко на 50% от средната 
продуктивност на труда в ЕС. Ако погледнем нивото на заплащане, нашето заплащане е около 26% от средното в ЕС. Т.е. 
производителността на труда значително изпреварва заплащането. Има редица причини защо това е така, но истината е, 
че ако има работодатели, които не могат да осигурят достатъчно добра организация и достатъчно добър продукт, така че 
един работник да защити 350 евро на месец, не мисля, че тези работодатели биха останали на пазара", уточни той. 
Василев се съгласи с мнението на работодателите, че държавата е лош работодател. 
„Затова има вицепремиер по ефективно управление, който работи в посока да се вдигне ефективността и да се намалят 
хората, които непродуктивно работят. Всички министерства и агенции ще си направят нови щатни разписания и нови 
нива на заплащане, така че в рамките на съществуващия бюджет за персонал, който имат, да имат по-малко персонал, 
който да работи по-ефективно и да е по-добре платен“, каза Василев. 
Той заяви, че вдигането на минималната работна заплата на 710 лева е заложено от началото на април. 
Вицепремиерът каза, че в коалиционното споразумение е записано, че когато се вдига средната работна заплата, в 
индустрията се вдига и максималният осигурителен доход. 
„В Европа пък се обсъжда директива минималната работна заплата да бъде 50% от средната. Така този ежегоден панаир 
между синдикатите и работодателите ще изчезне и ще има абсолютна предвидимост какво се случва спрямо това как се 
развива икономиката“, коментира Василев. 
 
√ Енергийният министър: Ще има сериозни последствия, ако спрем износа на ток 
За спиране на износа на ток от България може да се говори, само ако сме съгласни да не сме в европейската общност и 
да нямаме всички ползи, които имаме от европейския пазар. Това заяви пред Нова телевизия министърът на 
енергетиката Александър Николов. 
По думите му всичко, каквото е възможно да се направи в момента, за да се увеличи предлагането на пазара, особено в 
пиковите часове, вече е направено. 
„Ако спрем износа на ток - цената ще падне. Но това ще доведе до сериозни последствия за България. Глобата е едно на 
ръка. Това, че в момента успяваме да балансираме с енергийното си производство - на ток, това е добре. Дългосрочно - 
Румъния и Гърция са ключови партньори и е хубаво да имаме добри отношения. Ако ние направим това сега, ще 
пострадат много те. И можем да очакваме абсолютно същата реакция от тях, когато се нуждаем”, уточни той. 
Николов заяви, че енергийната криза не засяга цяла Европа и подчерта, че цените на тока на битовия пазар в другите 
европейски страни са по-високи от тези у нас. 
„Страната ни, с мощностите, с които разполага, балансира целия регион”, коментира енергийният министър. 
Той каза още, че не е възможно общините, които вече са на режим на тока, да преминат регулирания пазар на 
електроенергия. 
„Има краткосрочни и дългосрочни мерки. Краткосрочните са компенсациите, които са планирани. Дългосрочно, това 
което трябваше да се направи много назад във времето, като през следващите няколко месеца ще го направим - е всички 
административно директно или индиректно свързани бюджетни социални организации да преминат в общ пул, който да 
инициира дългосрочен търг и цената да е предвидима”, уточни Николов. 
Той заяви, че трябва да се провери  дали всички общини харчат ефективно средствата си. 
„Пазарът, за да е максимално ефективен, трябва да е отворен и либерализиран за всички. Към момента това е лоша 
ситуация, но да не бъркаме краткосрочните кризи с вредни дългосрочни решения. Ако искаме в рамките на следващите 
няколко години цената на електроенергия да е достатъчно ниска, пазарът трябва да е отворен“, добави той. 
 
√ Стефан Янев докладва колко американски военни има у нас в момента 
Точно 206 американски военни провеждат учения в България със съответната техника и въоръжение към средата на 
януари. Това обяви министърът на отбраната Стефан Янев по време на парламентарния контрол в петък в отговор на 
запитване от депутата Елена Гунчева от "Възраждане" относно съвместно използвани военни бази на територията на 
България. 
"И в момента продължават този тип учения, защото българските и американските въоръжени сили провеждат такъв тип 
учение от началото на януари. То ще продължи до месец юни", уточни той. 
Военният министър обясни още, че числеността на цивилния и военния компонент, присъстващ от САЩ на територията 
на България, не може да надвишава 2500 души. "От 2006 г. до момента не е имало случай, в който американските 
военнослужещи да са доближавали цифрата от 2500. Говорим дори не за постоянно присъствие, а за тип учения, които се 
провеждат на учебния полигон в Ново село", посочи Янев. 
Гунчева добави, че не ѝ е ясно каква работа имат американските войски в България. "Ние сме член на НАТО, а не 
протекторат на САЩ", заяви тя и попита защо почти всички надписи в тези бази са на английски и това е националният 
език там. 
Министърът беше категоричен, че съоръженията са под български контрол. "Внушението, че са някакъв вид американски 
бази е по-скоро неправилно и мисля, че не е коректно. Решението за създаването на подобен тип съвместни съоръжения 
е взето от правителството и парламента през 2006 г. В момента да търсим критика по отношение на тогавашното 
политическо представителство е не много коректен спор, не е адекватен във времето", уточни Янев.  
Предвидено е ремонтът на пистата на авиобазата "Граф Игнатиево" да започне в средата на тази година, каза още 
министърът на отбраната в отговор на въпрос за подготвеността на авиобазата за приемане на новите изтребители F-16. 

https://nova.bg/news/view/2022/01/31/355038/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F/
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"Извършват се необходимите процедури заедно с агенцията на НАТО по инвестициите. Там нещата вървят нормално и се 
надяваме около средата на годината да започне този ремонт, който ще бъде и основополагащ за всички останали, 
защото тогава авиобазата ще бъде затворена за използване, а наличните самолети ще бъдат предислоцирани на друго 
летище. Съответно целият комплекс от дейности тогава трябва да бъде извършван с максимална съсредоточеност и 
координираност", добави министър Янев. 
По време на парламентарния контрол стана ясно още, че са ремонтирани 50 км от оградата по границата ни с Турция в 
два основни участъка - при Свиленград и Елхово. 
"Това е около две трети от цялата дължина на граничното съоръжение. Направени са необходимите поправки, там 
където има паднали оградни пана, добавена е необходимата тел, ремонтирана е инфраструктурата, както е отстранена и 
растителността", уточни военният министър. Той заяви, че към момента армията участва с 20 души в опазването на 
държавната граница, които са ангажирани с транспортни задачи, за решаване на определени логистични задачи. 
Ремонтът на наблюдателната аеросонда обаче е отпаднал, разясни той и заяви, че 5 млн. лева, предвидени за това, не 
са използвани и са върнати на министерството на финансите.  
 
√ Бизнес климатът дава признаци на съживяване 
През януари 2022 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1,5 пункта в сравнение с декември 2021 г., като 
ръст на показателя е регистриран в промишлеността, строителството и търговията на дребно. Това съобщават 
от Националния статистически институт.  
Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се покачва с 2,6 пункта, което се дължи на намаления 
негативизъм в оценките и очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.  
Благоприятни са и прогнозите им по отношение на износа и производствената активност през следващите три 
месеца. През периода октомври 2021 г. - януари 2022 г. осигуреността на производството с поръчки (измерена в брой 
месеци) се увеличава от 4.8 на 5.0, а средното натоварване на мощностите нараства с 0.8 пункта и достига 75.0%.  
Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на 
работна сила, факторът „други“ и недостатъчното търсене от страната.  Относно продажните цени в промишлеността 
28.6% от мениджърите продължават да очакват те да се увеличат през следващите три месеца.  
С 1,2 пункта нараства и показателят "бизнес климат в строителството". Това е в резултат на подобрените очаквания на 
строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, отчитат от НСИ.   
Осигуреността на производството с поръчки се запазва спрямо октомври 2021 г. и се оценява на 5.7 месеца. 
Същевременно мениджърите очакват увеличение на новите поръчки през следващите шест месеца, което според тях ще 
доведе и до активизиране на дейността в краткосрочен план. Несигурната икономическа среда продължава да е 
основният проблем за развитието на бизнеса, следвана от цените на материалите и недостига на работна сила. По 
отношение на продажните цени очакванията на строителните предприемачи са те да продължат да се повишават през 
следващите три месеца, отчитат от НСИ.  
Бизнес климатът в търговията на дребно се повишава с 1,8 пункта, което се дължи на благоприятните очаквания на 
търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.  
Прогнозите им за поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца 
остават позитивни. Най-сериозната пречка, затрудняваща дейността, остава несигурната икономическа среда, посочена 
от 61.0% от предприятията. През последния месец е регистрирано и засилване на негативното влияние на фактора 
„конкуренция в бранша“, който измества на трето място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене. Относно 
продажните цени 30.5% от търговците на дребно прогнозират те да се повишат през следващите три месеца. 
През януари показателят "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 0,6 пункта в резултат на изместването на 
очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от "по-добро" към 
запазване на "същото".  
По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, докато очакванията за 
следващите три месеца са резервирани, отчитат от НСИ. Факторите „несигурна икономическа среда“ и „конкуренция в 
бранша“ продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса в сектора. В сравнение с декември 
2021 г. нараства делът на мениджърите, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца. 
 
√ Еврото остава под прага от 1,12 долара 
Курсът на еврото се задържа под прага от 1,12 долара, макар и леко отдалечавайки се от минимума, който бе отбелязан 
в петък, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1165 долара, след 
като в петък поевтиня до 1,1122 долара - най-ниското ниво от средата на 2020 година. 
Европейската централна банка определи в последния ден от миналата седмица референтен курс на еврото от 1,1138 
долара. 
 
√ Европейските борси са на червено в края на седмицата 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха понижения в ранната търговия в петък, след като 
инвеститорите се отдръпнаха от рисковите активи на фона на нарастващото геополитическо напрежение около Украйна и 
перспективите за по-високи лихвени проценти. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 7,12 пункта, или 1,51%, до 463,21 пункта. Бенчмаркът бе на път да 
регистрира четвърти пореден седмичен спад, след като доходността на облигациите в еврозоната нарасна заради 
сигналите за сериозно затягане на паричната политика на Федералния резерв на САЩ. 
Немският показател DAX се понижи с 313,35 пункта, или 2,02%, до 15 210,92 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 изгуби 96,75 пункта от стойността си, или 1,28%, до 7 457,56 пункта. Френският измерител CAC 40 записа 
спад от 109,72 пункта, или 1,56%, до 6 914,08 пункта. 
Заради геополитическата несигурност около конфликта Русия-Украйна индексът STOXX 600 вървеше и към най-лошото си 
месечно представяне от октомври 2020 г. насам. 
„Несигурността относно това дали Федералният резерв на САЩ все още може да ни насочи към меко кацане доведе до 
най-високото ниво на волатилността на пазара от повече от година“, коментира Марк Хефеле, главен инвестиционен 
директор в UBS Global Wealth Management. 
„Основният икономически растеж вероятно ще остане стабилен през първата половина на годината, което 
благоприятства цикличните компании и стойностните акции... Вярваме, че акциите от еврозоната, чиито оценки не са 
твърде високи, ще бъдат сред основните бенефициенти“, добави той. 
Междувременно технологичният индекс SX8P се понижи с 2,37%,  достигайки най-ниското си ниво от близо година, като 
януари може да се окаже най-лошият месец за сектора от 2008 г. насам. 
Загуби регистрират и в автомобилния сектор, след като акциите на Volvo поевтиняха с 3,66% на фона на по-слабата от 
прогнозираното печалба на производителя на камиони за четвъртото тримесечие и предложението за по-нисък от 
очакваното дивидент. 
Акциите на шведската компания за дрехи H&М поскъпнаха с 5,74%, след като тя отчете по-добра от очакваното печалба 
за периода септември-ноември. 
Цената на книжата на производителят на луксозни стоки LVMH се повиши с 0,75%, след като конгломерата отчете 
ускоряване на ръста на продажбите през четвъртото тримесечие. 
Акциите на Electrolux поевтиняха с 5,11%, след като шведската компания обяви, че проблемите с глобалната верига за 
доставки ще продължат да оказват влияние върху нейната печалба, отчитайки спад за четвъртото тримесечие. 
Уолстрийт отново на червено 
Американските борсови индекси завършиха сесията в четвъртък със спад след волатилна търговия на фона на фона на 
сигналите на Федералния резерв за увеличение на лихвите през март и данните за брутният вътрешен продукт на САЩ, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи със 7,31 пункта, или 0,02%, до 34 160,78 пункта, след като за кратко се 
повиши с над 600 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 регистрира спад от 623,42 пункта, или 
0,54%, до 4 326,51 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 189,34 пункта от стойността си, 
или 1,4%, достигайки ниво от 13 352,78 пункта. И двата индекса бяха в зелена територия преди това. 
Това бе поредната изключително волатилна сесия със сериозни движения на индексите и в двете посоки. След нейния 
край Dow е на червено с 0,3% за седмицата, S&P 500 – с 1,6%, а Nasdaq – с 3%. 
Дотук се стигна, след като в сряда Федералната комисия по отворения пазар (FOMC), която определя лихвените проценти 
на Федералния резерв, даде сигнал, че очаква първото повишение на ставките от 2018 г. да се случи още през март. 
Председателят на Фед Джером Пауъл пък разтърси пазарите в сряда, заявявайки 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. 
„Вчерашното решение на FOMC и коментарите на Пауъл бяха както негативни, така и позитивни за пазарите, но в крайна 
сметка затвърдиха това, което вече знаехме – Федералният резерв е сериозен по отношение на повишаването на лихвите 
и това ще продължи да прави пазарите нестабилни“, коментира Том Есай , основател на Sevens Report. 
На пазара в четвъртък се отрази и новината, че брутният вътрешен продукт на САЩ е нараснал с 6,9% на годишна база 
през последното тримесечие. Очакванията на икономистите, анкетирани от Dow Jones, бе за ръст от 5,5% 
„Докладът за БВП за четвъртото тримесечие беше приятна изненада след серия от неубедителни икономически данни“, 
посочи в бележка Майк Рейнолдс, вицепрезидент по инвестиционна стратегия в Glenmede. 
На фронта на корпоративните отчети, Intel и Tesla публикуваха силни финансови резултати за тримесечието. Акциите им 
обаче последваха негативната тенденция на пазара и поевтиняха с 7,04% и 11,45%. 
Цената на книжата на Netflix скочи със 7,51% след новината, че Бил Акман от Pershing е купил 3,1 милиона акции на 
компанията. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Борсите в Азиатско-тихоокеанския регион не успяха да намерят единна посока в петък, следвайки волатилната сесия на 
Уолстрийт от предходния ден. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 547,04 пункта, или 2,09%, до 26 717,34 пункта. 
Акциите на Softbank поевтиняха с 2,20%, след като японския технологичен конгломерат обяви, че неговият главен 
оперативен директор Марсело Клауре напуска поста си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете спад от 32,81 пункта, или 0,07%, до 3 361,44 пункта, докато 
по-малкият измерител Shenzhen Composite на практика остана без промяна при ниво от 2 262,37 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng изгуби 256,92 пункта от стойността си, или 1,08%, достигайки ниво от 23 550,08 пункта. 
Загуби бяха регистрирани в технологичния сектор, като акциите на JD.com и Xiaomi поевтиняха съответно с 2,84% и 1,33% 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 48,85 пункта, или 1,87%, до 2 663,34 пункта. 
В Австралия ASX 200 записа ръст от 149,8 пункта, или 2,19%, до 6 988,1 пункта. 
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У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете ръст от 2,49 пункта, или 0,41%, до 614,20 пункта. BGBX40 се повиши с 0,57 пункта, или 0,41%, до 
140,12 пункта. BGTR30 напредна с 3,91 пункта, или 0,57%, до 687,70 пункта. BGREIT се понижи с 0,16 пункта, или 0,10%, до 
166,46 пункта. 
 
√ Аржентина сключи сделка с МВФ за дълга си 
Аржентина е постигнала споразумение с Международния валутен фонд (МВФ) за облекчения при погасяването на 40 
милиарда долара дълг след продължили повече от година преговори, предаде Ройтерс.  
Страната се опитваше да си договори нова програма вместо провалената сделка от 2018 г. за дълг на обща стойност 57 
милиарда долара, най-големият в историята на МВФ. Днес Аржентина трябва да изплати 700 милиона долара, предава 
БТА. 
"С това споразумение можем да подредим настоящето и да изградим бъдещето си", посочи президентът на страната 
Алберто Фернандес. По думите му, сделката няма да наруши икономическите планове на страната.  
"Имахме невъзможен за изплащане дълг, което ни остави без настояще и бъдеще. Сега имаме разумно споразумение, 
което ще ни позволи да се развиваме и да посрещаме задълженията си", заяви президентът Фернандес в обръщение 
към нацията. 
 
√ Цените на петрола са се насочили към най-големия месечен ръст от близо година 
Петролът поскъпна с повече от процент в ранната търговия днес, след като опасенията за доставките и геополитическото 
напрежение в  Източна Европа и Близкия изток са на път да тласнат цените към най-големият им месечен ръст от повече 
от година, предаде Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,22 долара, или 1,36%, до 91,25 долара за барел, след като 
предходната сесия напредна с 0,69 долара. Цената на американският лек суров петрол WTI се повиши с 1,09 долара, или 
1,26%, до 87,91 долара за барел, следвайки ръст от 0,21 долара в петък. 
В петък двата бенчмарка записаха шести пореден седмичен ръст. По всичко личи, че за месец януари цените ще 
регистрират  повишение от 17% - най-голямото от февруари 2021 г. 
„Безпокойството относно ограничените глобални доставки, съчетано с продължаващите геополитически рискове, 
накараха пазара да започне седмицата със силен ръст“, коментира Тошитака Тазава, анализатор във Fujitomi Securities Co 
Ltd. 
„На фона на очакването, че ОПЕК+ ще запази настоящата си политика за постепенно увеличаване на производството, 
цените на петрола вероятно ще запазят възходящата си траектория тази седмица“, каза той, прогнозирайки, че Брентът 
ще остане над 90 долара, а WTI ще се насочи към тази граница. 
Фокусът на пазара е върху срещата на 2 февруари на групата ОПЕК+, която обединява Организацията на страните 
износителки на петрол (ОПЕК), Русия и други производители. В момента някои членки на ОПЕК+ изпитват затруднения с 
покриването на целите за производство, докато организацията се придържа към политиката си за увеличаване на добива 
с по 400 хил. барела на ден всеки месец от август насам. 
Нарастващото напрежение между Русия и Запада заради струпването на руски войски близо до границата с Украйна 
също се отразява на цените. В неделя от НАТО заявиха, че Европа трябва да диверсифицира енергийните си доставки, 
след като Великобритания предупреди, че е „много вероятно“ Русия да иска да нахлуе в Украйна. 
 
 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници  
в. 24 часа - Увеличените помощи за ток - към всички и накуп за 2 месеца 
в. Труд - Държавният дълг нараства с 50 на сто 
в. Телеграф - Омикрон приземи самолета 
в. Монитор - Само 646 малки деца с COVID ваксини 
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа – Колко струва 1 улична лампа в София - Бонев сравнява, кмет и премиер ще проверяват шокиращи цени 
в. 24 часа - На всеки 1000 лева, вложени в изоставащ район, държавата връща 600 - вече има интерес от 22 компании 
в. Труд - Вдигат цената на "Гражданска отговорност" 
в. Труд - Водещи политолози и социолози пред "Труд": Предсрочните избори са почти неизбежни 
в. Телеграф - Петков погна поръчка за уличните лампи 
в. Телеграф - Горските стават фотографи 
в. Монитор - 12 000 деца на градина в училище 
в. Монитор - Новият шеф на "Булгаргаз": Цената на газа е увеличена нелогично  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Павел Тонев директор на митниците: 2 г. коли от САЩ и Канада са внасяни като "ударени от градушка" на 
десетократно по-ниски цени, 9 митничари са наказани 
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в. Труд - Председателят на фондация "Македония" Виктор Стоянов пред "Труд": Българи създават евроцентристка партия 
в Северна Македония 
в. Телеграф - Диана Ковачева, омбудсман на Република България: Спешно да се компенсират потребителите на газ 
в. Монитор - Любомир Дацов, финансист: Няма логика в компенсации на всеки по малко 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ако се вдига минималната заплата, да е различна по индустрии и региони 
в. Труд - Защо Кирил Петков дотича в Брюксел 
в. Телеграф - Пришпори колата до Одрин! 
в. Монитор - Цената на уличното осветление и цивилизацията 
 
√ Предстоящи събития в страната на 31 януари 
Бургас 

- Допълнителни противоепидемични мерки се въвеждат в област Бургас от 31 януари до 13 февруари. 
Затягането на мерките се налага заради достигнатата висока заболеваемост от COVID-19 - 1780 случая на 
100 000 души население, както и във връзка с достигане на етап III от Националния оперативен план за 
справяне с пандемията. 

*** 
Благоевград 

- След извънредно заседание на Областния оперативен щаб за борба с коронавируса, свикано от 
Областния управител Валери Сарандев, беше взето решение да бъдат въведени следните допълнителни 
противоепидемични мерки на територията на област Благоевград считано от 31.01.2022 г. до 13.02.2022 
г. 

*** 
Велико Търново 

- Детските градини и детската ясла на територията на община Павликени ще преустановят дейността си от 
понеделник. От местната администрация в града уточняват, че причината е повишената заболеваемост 
от COVID-19 в региона. 

*** 
Смолян 

- Поради въведените противоепидемични мерки, Плувният басейн в Смолян няма да работи от 31 януари 
до 13 февруари т. г. През това време ще му бъде извършена и пълна профилактика. 

 *** 
Казанлък 

- По инициатива на председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в 47-то 
Народно събрание (НС) Иван Ченчев на 31 януари т.г. (понеделник) в Казанлък ще се проведе среща с 
директорите на спортните училища от цялата страна. Проблемите, свързани със спортната база, както и 
образователния процес, и приема в спортните училища ще бъдат дискутирани на срещата, която се 
организира за първи път в такъв формат през последните години. Срещата ще се проведе в Спортен 
комплекс „Багира“, Казанлък, ул. „Орешака“ 80. 

*** 
Стара Загора 

- От 11:00 ч. в офиса на партията, на бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 5 народните представители от 
ГЕРБ Красимир Вълчев, Маноил Манев и Илиана Жекова ще дадат пресконференция.  

- В изпълнение на заповед на директора на РЗИ - Стара Загора за въвеждане на допълнителни временни 
противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора, считано от 31 януари (понеделник) 
ще бъде спряно обслужването на тролейбусна линия № 1 кв. „Железник“ – СБА 

*** 
Хасково 

- От 13:00 ч. в село Гарваново, община Хасково, ще се официална церемония при стартиране на 
стоителството по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в Община 
Хасково“. 

 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Защо беше сменено ръководството на „Булгаргаз“. Гости: Николай Павлов – бивш изпълнителен 
директор на „Булгаргаз“; Иван Хиновски – енергиен експерт 

- Какво се предлага на огнеборците в Бюджет 2022 
- Ще останат ли общините на тъмно и студено заради скъпия ток 
- Как продължава диалогът със Скопие. Гост: Проф. Ангел Димитров – съпредседател на Историческата 

комисия между България и Северна Македония 
бТВ, „Тази сутрин“ 

- Как общините съкращават разходите си от високите сметки за ток и парно. Гости: Иван Нейков – бивш 
министър на труда и социалната политика; Владимир Сиркаров – икономист 
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- Ще бъдат ли закрити Специализирания съд и прокуратура. Гост: Ясен Тодоров – заместник-председател 
на Национална следствена служба   

- Пропадаща жилищна сграда в София – какви мерки могат да бъдат предприети 
- Кое е момчето, завело приятелите си на театър за рождения си ден  

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Защо беше сменено ръководството на „Булгаргаз“ и ще има ли режим на тока? Гост: Александър 

Николов – министър на енергетиката 
- Източват ли се пари през обществените поръчки за уличното осветление на София. Гости: Кристиан 

Кръстев – заместник-кмет по транспорта на Столична община; Борис Бонев – независим общински 
съветник   

- Възрастни жени на прицел на телефонни измамници в Монтанско. 
 

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

