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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ България дава най-висока минимална работна заплата в ЕС спрямо БВП на глава от населението 
Васил Велев, председател на УС на АИКБ, в "Светът е бизнес", 31.01.2022 
Не подкрепяме средносрочната бюджетна програма. Тя следва да се преработи и ревизира. Може би това трябва да е 
главната задача при актуализацията на бюджета, която е обявена още от сега, преди бюджетът да бъде приет.  Ръстът, 
който се предвижда между 3 и 4% за следващите две години не може да ни удовлетворява. Това каза Васил Велев, 
председател на УС на АИКБ, в предаването "Светът е бизнес" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Ивайло Лаков.  
"Проектобюджетът има много дефекти, но ние, с много уговорки, препоръки, условности, го подкрепихме, защото 
кабинетът нямаше толкова време да го подготвя, а и някои параметри в него бяха предопределени от предходни 
решения на парламента, правителства, обещания и т.н.". 
Прогнозата на Асоциацията на индустриалния капитал е за по-висока инфлация и по-нисък ръст на БВП в сравнение със 
заложените в проекто бюджета. Това очакване бе потвърдено и от данните на БНБ. "От една страна това е буфер, по-
високата инфлация, но от друга страна би трябва да се направи опит тя да се подтисне, а не допълнително да се налива 
масло в огъня".Предвижданията на АИКБ са за инфлация 6,4% и ръст на БВП 4%. Въпросът е дали може да се управляват 
тези процеси. Настоящето е детерминирано от миналото, но на бъдещето може да се влияе. 
Причината да се оспорва бюджета на социалното осигуряване е защото там има много "дефекти, които се добавят към 
хроничните от миналото. Не става дума само за минимални работни заплати, минимални осигурителни прагове и трите 
дни болнични, които се плащат от предприятията, вместо само първия. Към тях се добавиха нови, които в процеса на 
обсъжданията само се задълбочиха". 
"Вместо да се мотивират хората за градивен труд и пълноценна реализация, те се демотивират и им се казва, че 
могат да получават повече, даже без да работят, в сравнение с това, което са получавали преди да излязат  в 
отпуск по майчинство, например, или да станат безработни". 
Последните данни на Евростат гостът коментира така: "Има много статистики. Рискът от бедност при работещите в 
България, например, е по-нисък от средноевропейските стойности. По стандарт на покупателна способност 
съотношението е 2 към 1, каквото е и съотношението при продуктивността на труда по паритетна покупателна способнот. 
В абсолютни стойности ако го мерим е 4 към 1. В абсолютни стойности в евро производителността, средно в ЕС, е четири 
пъти по-висока, отколкото българската и съответно възнагражденията са четири пъти по-високи". 
"Когато е в абсолютни стойности е 4 към 1, а когато е по паритетна покупателна способност е 2 към 1. Но когато 
сравняваш паритетна покупателна способност с абсолютна стойност се получава това манипулиране, което го направиха 
синдикатите, а министър Василев го преповтори", коментира Велев за изказването на Асен Василев за БНР.  
Има позитивни данни на евростат, подчерта гостът. "Процентът на компенсиране на работещите в БВП в годините при 
нас нараства най-бързо и вече сме изпреварили редица страни от ЦИЕ. При нас трудът получава по-горям процент в БВП, 
отколкото Полша, Унгария, Литва, Румъния, Чехия, Гърция, като говорим за относителни стойности". "За България тази 
стойност е 0,64, за Румъния - 0,62 и Франция с 0,59, а Ирландия, най-бързо растящата европейска икономика е с 0,32".  
"БВП ни е нисък, това е абсолютен факт. Той е най-нисък и затова не е учудващо, че и минималната ни заплата е 
най-ниска. Но ако сложим в числителя минималната работна заплата, а в знаменателя БВП на глава от 
населението се получава първо място в Европейския съюз. Тоест за Брутния вътрешен продукт, който имаме на 
глава от населението, ние даваме най-високите минимални работни заплати в ЕС. Това е част от стремежа без 
да се работи повече, с решение на "ръководството" да си повишим благосъстоянието". 
Това е една от най-слабите черти на проекта за нов бюджет, заяви събеседникът. "Той води до там, че половината от 
работещите са обложени при минимални доходи, по данни на Министерството на финансите. Води до там, 
че половината от пенсионерите получават една и съща минимална пенсия, въпреки че част от тях са се осигурявали на 
минимални доходи, други на средни, част от тях са с ниска квалификация, а други с по-висока".  
"Минимална работна заплата означава забрана да работиш, ако не можеш да я изработиш. Тук е основното 
различие между нас и министъра, и синдикатите. По добре е човек да е горд с труда си и да взима толкова, колкото 
е успял да изработи, отколкото или да е в сивия сектор, защото не може да се класира над тази летва, или да е на 
социални помощи." 
Когато има по-добро място за този работник с неговата квалификация, той е свободен да го заеме. В България има 
недостиг на работници, включително и с ниска квалификация. В България няма безработица, а хора, на които не им се 
работи или не искат да мигрират в съседния град или съседен областен център, каза Велев. 
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По отношение на енергетиката, вече имаме цена за месец януари и би следвало бързичко да има и решение за 
възстановяване на част от надвзетото, коментира гостът. "Програмите за конпенсация - подчертавам, че това е 
компенсация, а не помощи - това е връщане на част от надвзетото - е одобрена до декември включително. 
Компенсациите за декември не са платени, но поне са одобрени.  Очаква се да се приспаднат от фактурите, които 
февруари месец трябва да се плащат. Но за месец януари още не е и одобрена. Може би се изчакваше да се види 
месечната цена. Ето, вече я имаме. Тя е 373,88 лв. По възприетия модел, при тази цена компенсацията би трябвало да 
бъде 141,66 лв. и съответно крайната цена, които колегите би следвало да калкулират, е  232 лева". 
Проблемът е, че не е ясно казано каква е схемата, която е одобрена. Не е достатъчно тя да е обявена на 
пресконференция, а трябва да бъде облечена в решение на Министерски съвет и има сигурност в тези диапазони да се 
планира, прогнозира, да се потвърждават оферти, да се осигуряват доставки и да се сключват договори. Налага се да се 
гадае дали казаното ще се случи или ще се сложи например някакъв таван, който да промени значително ситуацията.  
"Това не е трудно да се направи, защото в БЕХ се акумулират печалби над средните за последните три години. И 
тези печалби са в много по-голям размер, отколкото е компенсацията, която се следва по тази формула". 
"За първото тримесечие на тази година, например, в БЕХ би имало 0,5 млрд. лв. печалба повече след компенсации без 
тавани по формулата над 185 лева три четвърти да се възстановява на потребителите - в това число са и общините, и 
болниците, и манастирите. Ние говорим за това от август месец", заключи събеседникът.   
Вижте целия коментар във видеото. 
 
News.bg 
 
√ Васил Велев: Проектобюджет 2022 - предизборен и вещае голяма инфлация 
Една от най-големите работодателски организации у нас - Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) съзира редица опасности в проектобюджета за 2022 г., който следва да влезе в сила от първи април. 
Това заяви в интервю за News.bg председателят на АИКБ Васил Велев. 
"Асоциацията на индустриалния капитал в България, с редица условности и препоръки, подкрепи проектобюджета за 
2022 г. Не подкрепихме бюджета на Държавното обществено осигуряване и подкрепихме този на Здравната каса. Но не 
подкрепяме средносрочната бюджетна прогноза, защото смятаме, че тя ни отдалечава от Еврозоната и внася големи 
рискове в развитието ни и не извършва очакваните реформи", критичен бе Велев. 
8,2 милиарда лева са планираните инвестиции, които има амбиции да направи държавата, като това е значително 
увеличение в сравнение с предходни години. Бизнесът обаче е скептичен - "Няма готовност на тяхното изпълнение и с 
голяма степен на увереност може да се твърди, че те няма да бъдат реализирани в много голяма степен", прогнозира 
председателят на АИКБ. 
Именно поради тези и други причини от работодателската организация призовават критиките на бизнеса да бъдат 
конкретно адресирани в очакваната актуализация на (все още не съществуващия) бюджет, за която анонсира финансист 
номер едно Асен Василев. Още повече, че от АИКБ прогнозират инфлацията да надхвърли с един процентен пункт 
официалната прогнозна такава, която е 5,6% за настоящата 2022 г. За това допринася и увеличената задлъжнялост на 
държавата, която представлява сериозен инфлационен риск, смята Велев. "Бюджетът прилича повече на предизборен, 
щедър, за да се хареса на всички, отколкото следизборен и реформаторски." 
От АИКБ реагират с възмущение на думите на финансовия министър по време на онлайн "тристранката" в петък, че от 
пазара трябва да се извадят "некомпетентни и некадърни работодатели", които плащали минимална работна заплата. 
Думите на вицепремиера бяха оповестени публично от синдикалиста Ваня Григорова, като предизвикаха сериозна 
ответна реакция, както и официално изразена позиция от всички работодателски организации. 
"Постигнахме съгласие, че най-некадърният работодател е държавата. И трябва да работим заедно, за да стане той по-
малко некадърен. Относно ниските възнаграждения в някой сектори, то те са факт - има около 10 икономически 
сектори, в които средния осигурителен доход би бил по-нисък от предложената минимална работна заплата плюс 10-те 
процента за клас прослужено време. Въпросът е какво е по-добре са самите хора - дали с честен труд да изкарват 
прехраната си, да работят и да получават толкова, колкото заработват, ако някой им забрани да работят и да заработват 
по-малко от това, което държавата е казала, че е минимума. И те вместо да работят, да преминат на социални помощи, 
а след като свършат социалните помощи - на кражби", посочи председателят на АИКБ. И повтори позицията, която 
работодателската асоциация отстоява от години - минималната заплата да бъде формирана на секторен принцип, а не на 
общонационално ниво, защото това създавало риск от масова безработица в по-бедните региони на страната. Получава 
се, подчертава Велев, и друг нонсенс - хора на социални помощи могат да взимат повече средства от държавата, 
отколкото ако работят. 
Според Васил Велев има реални мерки, които могат да бъдат предприети, за да бъде парирана инфлацията. "Можем да 
свалим цените на електроенергията близо до предкризисните. Нашият микс е такъв, че малка част - около 7%, е 
зависима от цената на природния газ. И дори сега, когато Европейската комисия дава набор от инструменти за 
компенсиране на високите цени, ние имаме чудесната възможност енергетиката да печели както никога досега чрез 
износ, а местните потребители да бъдат компенсирани с част от тази извънредна печалба". 
Вижте повече за исканията на бизнеса във видеото. 
 
 
 
 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/102747-kritiki-kam-proektobyudzhet-2022?fbclid=IwAR3RLoDF21BTAeLf2UfuP4cKrxOwKGCaC97rHzAh0M2K9p8jkCkvR9jS_qs
https://news.bg/economics/proektobyudzhet-2022-s-4-3-mlrd-poveche-dalg-4-8-rast-na-ikonomikata-i-spad-na-bezrabotitsata.html
https://news.bg/finance/vasil-velev-proektobyudzhet-2022-predizboren-i-veshtae-golyama-inflatsiya.html
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Bulgaria ON AIR 
 
√ Приеха Бюджет 2022 - синдикатите и бизнесът посочиха пробойните 
МФ предвижда увеличаване на дълга до 7,3 млрд. лв. 
Рекордни разходи от 63 млрд. лв. и дефицит от над 4% прие правителството в бюджета за тази година. Финансовата 
рамка включва увеличение на минималната работна заплата, максималния осигурителен праг и безплатни детски 
градини. Рекордните харчове от хазната новото правителство обясни с пандемията.  
"Дефицитът без Ковид мерките ще е само 2,5%, а с мерките - 4,1%", уточни премиерът. 
В рамката за тази година властта залага на капиталови инвестиции, които са 35% повече спрямо миналогодишните.  
"8,2% ще са капиталовите инвестиции. Инвестираме и в човешкия капитал. За първи път ще имаме безплатни детски 
градини и ясли от месец април. Възнагражденията на учителите ще бъдат 125% от средната работна заплата. Няма да 
има и пенсионери под линията на бедност", категоричен беше Кирил Петков. 
В приетия проектобюджет минималната заплата се покачва с 60 лв. и от април ще бъде 710 лв. Увеличава се и 
обезщетението за безработни до 15 лв. на ден. Акцентът върху социалните политики в тазгодишния бюджет обаче не се 
хареса нито на бизнеса, нито на синдикатите.  
"В този бюджет няма политика по доходите извън педагогическия персонал и ръста на минималната работна заплата. 
Това е нашата основна критика", заяви Любомир Костов от КНСБ. 
"Този бюджет не мобилизира за работа и реализация, а всъщност казва: може да получите повече като работите по-
малко, а в някои случаи - като въобще не работите. Местата в детски градини и ясли стават безплатни, но те не стават 
по-достъпни. Този предложен бюджет е по-скоро предизборно разточителен, отколкото следизборно реформаторски", 
анализира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
В същото време разчетите на финансовото министерство предвиждат увеличаване на дълга до 7,3 млрд. лв., а дефицитът 
в хазната да бъде 4,1%. Изчисленията на експертите обаче са други. 
"Моята сметка отива на 48% разходи за годината и 8% дефицит. Много ще се радвам в края на годината да Ви се извиня и 
да кажа, че съм сбъркал драматично, но това няма да е толкова много. Любимата ми фраза, която научих от Милен 
Велчев, е, че финансовият министър на всички въпроси отговаря с "не" и единственият въпрос, на който трябва да каже 
"да" е: Извинете, Вие "не" ли казахте? А тук няма човек в държавата, който да си представя по-голямо харчене от самия 
финансов министър", коментира бившият министър на икономиката Николай Василев. 
Въпреки заложения по-висок държавен дълг, той ще остане под европейския лимит от 60% спрямо БВП. Заложеният 
икономически ръст за годината е 4,9%. 
Министерският съвет одобри също и проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 
Предстои ресорните комисии в Народното събрание да обсъдят приетите решения от МС. След това Бюджет 2022 влиза 
за дебати в пленарната зала. 
 
БТА 
 
√ АИКБ, БСК и КРИБ изпратиха писмо до премиера Кирил Петков във връзка със ситуацията на пазара на природния газ 
През януари 2022 година от страна на правителството бяха анонсирани намерения за изменение на начина на 
функциониране на пазара на природен газ. Беше заявено, че "Булгаргаз" като обществен доставчик има достъп до всички 
възможни ресурси, всички дългосрочни договори, които България е получила през годините, както и достъп до 
хранилището в Чирен. Благодарение на тези инструменти, "Булгаргаз" разполага с определен ресурс. Този ресурс, на 
първо място, ако се следва функцията на обществен доставчик, следва да е в полза на обществото, след това в полза на 
индустрията. Това пишат до премиера Кирил Петков от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) във 
връзка със ситуацията на пазара на природния газ. Писмото е разпространено от пресцентъра на БСК. 
Направените в публичното пространство изявления създават внушението, че индустрията не е част от обществото, а 
действа в негов ущърб. Считаме индустрията за един от основните стълбове на обществото. Индустрията е тази, която 
дава облик на националната ни икономика. От жизненоспособността на националната ни икономика зависи 
благосъстоянието на всеки член на обществото, в т.ч. и битови, и индустриални субекти, се допълва в писмото. 
Потреблението на природен газ от страна на индустрията възлиза на около 11 400 000 MWh/годишно, формирайки 
приблизително 37 процента от вътрешния пазар. Така индустрията е най-значимият потребител на природен газ в 
страната. Защитата на обществения интерес, в контекста на снабдяването с природен газ, е немислима без участието на 
индустриалните потребители. 
За индустрията е от изключителна важност сигурността на доставките на природен газ, която е основна причина 
съществена част от индустриалните потребители да имат сключени договори с "Булгаргаз" до края на 2022 г., като 
количествата по тези договори са заявени още през третото тримесечие на миналата година и при клауза от вида "получи 
или плати". Убедени сме, че тези заявки за значителни количества са съществено важни за "Булгаргаз", за да е в 
състояние да изпълни дългосрочните си договори, които е сключил със своите доставчици още преди години, както и да 
оптимизира своите разходи за доставка на природен газ за България - разходи за капацитет и други, пишат още от АИКБ, 
БСК и КРИБ. 
Същевременно не е за подценяване и коректността на индустрията, при изпълнение на своите задължения за 
своевременно заплащане и приемане на заявените количества. Без съществения принос на индустриалните 
потребители, "Булгаргаз" едва ли ще е в състояние да изпълни своите дългосрочни ангажименти за количества и 



4 

 

плащания към своите доставчици. Справедливите взаимоотношения между "Булгаргаз" и индустриалните консуматори 
на природен газ са от полза за всички - държавата, битовите и индустриалните потребители. 
От направените в публичното пространство заявления се създава невярното внушение, че индустрията се 
облагодетелства за сметка на останалите потребители, като на база на това се прокарва идеята, че е необходимо 
количествата от договорите на най-ниски цени да отиват максимално за удовлетворяване на нуждите на потребителите, 
снабдявани по регулирани цени, докато за индустрията ще се продава на значително по-високи цени. Искаме да 
обърнем внимание, че постигането на максимално ниски цени за битовите потребители е невъзможно без миксирането 
на доставките им с тези на индустриалните потребители. Считаме, че настоящото ценообразуване на "Булгаргаз" към 
неговите клиенти е справедливо, като то работи в полза на всички участници, посочват от АИКБ, БСК и КРИБ. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ АИКБ, БСК и КРИБ с писмо до премиера заради ситуацията на пазара на природния газ 
Невъзможността за индустриалната част на икономиката да произвежда добавена стойност ще има 
неблагоприятни последици за обществото като цяло, алармират те 
Въпреки неколкократните изявления в публичното пространство от страна на изпълнителната власт, няма яснота какви 
биха били възнамеряваните от правителството промени в пазара на природен газ. Това се посочва в писмо на АИКБ, БСК 
и КРИБ, адресирано до министър-председателя Кирил Петков и изпратено до медиите. 
Публикуваме писмото им без редакторска намеса: 
През януари 2022 година от страна на Правителството бяха анонсирани намерения за изменение на начина на 
функциониране на пазара на природен газ. 
Беше заявено, че „Булгаргаз“ като обществен доставчик има достъп до всички възможни ресурси, всички дългосрочни 
договори, които България е получила през годините, както и достъп до хранилището в Чирен. Благодарение на тези 
инструменти, Булгаргаз разполага с определен ресурс. Този ресурс, на първо място, ако се следва функцията на 
обществен доставчик, следва да е в полза на обществото, след това в полза на индустрията…“- От страна на 
правителството бяха задавани въпроси като „...кой печели от смесването на търговските функции и защитата на 
обществения интерес, при поведението на „Булгаргаз“ на пазара?“. 
Направените в публичното пространство изявления създават внушението, че индустрията не е част от обществото, а 
действа в негов ущърб. Считаме индустрията за един от основните стълбове на обществото. Индустрията е тази, която 
дава облик на националната ни икономика. От жизненоспособността на националната ни икономика зависи 
благосъстоянието на всеки член на обществото в т.ч. и битови и индустриални субекти. 
Потреблението на природен газ от страна на индустрията възлиза на около 11 400 000 MWh/годишно, формирайки 
приблизително 37% от вътрешния пазар. Така индустрията е най-значимият потребител на природен газ в страната. 
Защитата на обществения интерес, в контекста на снабдяването с природен газ, е немислима без участието на 
индустриалните потребители. Бихме искали да обърнем внимание, че достъпът до упоменатите ресурси „Булгаргаз“ има 
като естествен по природата си монополист на пазара на природен газ в България. Държавното търговско дружество 
разполага с широк клиентски портфейл от индустриални потребители, за чието именно снабдяване Булгаргаз има 
възможността да сключва дългосрочни договори за големи обеми и да постига максимално благоприятни условия към 
тях. 
Искаме да обърнем внимание, че за индустрията е от изключителна важност сигурността на доставките на природен газ, 
която е основна причина съществена част от индустриалните потребители (ако не и всички) да имат сключени договори с 
„Булгаргаз“ ЕАД до края на 2022 г., като количествата по тези договори са заявени още през третото тримесечие на 
миналата 2021 година и при клауза от вида “получи или плати” (“take or pay”). Убедени сме, че тези заявки за значителни 
количества са съществено важни за „Булгаргаз“ ЕАД, за да е в състояние да изпълни дългосрочните си договори, които е 
сключил със своите доставчици още преди години, както и да оптимизира своите разходи за доставка на природен газ за 
България – разходи за капацитет и други. 
Същевременно не е за подценяване и коректността на индустрията, при изпълнение на своите задължения за 
своевременно заплащане и приемане на заявените количества. Без съществения принос на индустриалните 
потребители, „Булгаргаз“ едва ли ще е в състояние да изпълни своите дългосрочни ангажименти за количества и 
плащания към своите доставчици. Справедливите взаимоотношения между „Булгаргаз“ ЕАД и индустриалните 
консуматори на природен газ са от полза за всички – държавата, битовите и индустриалните потребители. 
От направените в публичното пространство заявления се създава невярното внушение, че индустрията се 
облагодетелства за сметка на останалите потребители, като на база на това се прокарва идеята, че е необходимо 
количествата от договорите на най-ниски цени да отиват максимално за удовлетворяване на нуждите на потребителите, 
снабдявани по регулирани цени, докато за индустрията ще се продава на значително по-високи цени. Искаме да 
обърнем внимание, че постигането на максимално ниски цени за битовите потребители е невъзможно без миксирането 
на доставките им с тези на индустриалните потребители. Считаме, че настоящото ценообразуване на „Булгаргаз“ към 
неговите клиенти е справедливо, като то работи в полза на всички участници. 
Бихме искали да подчертаем, че доколкото е заявявано в общественото пространство, дългосрочните договори на 
„Булгаргаз“, по които към момента се доставят количества, са сключени при ценообразуване на база петролни продукти 
и цени на европейски борси. Въпреки че тежестта на борсовата (хъбовата) цена е с по-голямо влияние, към настоящия 
момент именно компонентът на база петрол и петролни продукти осигурява по-благоприятна цена на природния газ, 
доставян от „Булгаргаз“, в сравнение с тази на европейските и на българския борсови пазари. 
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Към момента от това обстоятелство справедливо се облагодетелстват всички потребители, които имат сключени 
договори с „Булгаргаз“ за настоящата година. През 2020 година, обаче, ситуацията беше обратната и, докато 
европейските газови котировки бяха от порядъка на 8-10 лв./MWh, индустрията заплащаше газа си на цени от около 20 - 
25 лв./MWh, наравно с останалите клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД, в изпълнение на своите задължения. 
Ако сега се осъществи промяна на политиката на ценообразуване на „Булгаргаз“ ЕАД, това ще бъде поредната промяна 
на енергийния пазар, извършена по средата на действащи договори и направена без обсъждане със заинтересованите 
страни. Последното може да доведе дори до предсрочно прекратяване на договорните взаимоотношения с клиенти на 
свободния пазар и до произтичащи от това редица проблеми за всички страни по договорите. 
Въпреки неколкократните изявления в публичното пространство от страна на изпълнителната власт, няма яснота какви 
биха били възнамеряваните от правителството промени в пазара на природен газ. Бихме искали да Ви призовем ясно да 
представите намеренията на правителството, които да бъдат подложени на необходимото обществено обсъждане и 
градивен диалог. 
Нека в диалога, за който настояваме, се има предвид, че поносимостта на цената на природния газ за индустриалните 
предприятия е определяща за нашата жизнеспособност и конкурентоспособност. Невъзможността за индустриалната 
част на икономиката да произвежда добавена стойност ще има неблагоприятни последици за обществото като цяло. 
Бихме искали също така да припомним, че България в лицето на БЕХ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД 
веднъж беше осъдена от Европейската комисия да заплати сериозна глоба по антимонополното дело AT.39849 – BEH 
Gas. 
Заявяваме и готовността си да сезираме ГД „Конкуренция“ на ЕК (DG COMP), тъй като считаме, че разделянето на 
ценообразуването на „Булгаргаз“ ще доведе до: 
- Дискриминация – стопанските потребители, които са присъединени към газоразпределителните мрежи ще получат 
ценово предимство пред потребителите, присъединени към газопреносната мрежа, имащи договори за доставка с 
„Булгаргаз“; 
- Кръстосано субсидиране – „Булгаргаз“ ще образува отделни цени за различните си клиенти, при условие че получава 
природния газ от външни доставчици на единна цена за всички негови клиенти. 
Кръстосаното субсидиране е в нарушение както на българското, така и на европейското законодателство. 
 
БНР 
 
√ Бизнесът защити "Булгаргаз" и напомни, че кръстосаното субсидиране е нарушение 
В писмо до премиера Кирил Петков работодателските организации се обявяват в защита на настоящото ценообразуване, 
прилагано от „Булгаргаз“ и обръщат внимание, че  промяна в процедурата може да доведе до предсрочно прекратяване 
на договорни взаимоотношения с клиенти на свободния пазар. 
Днес премиерът заяви, че очаква да бъдат повдигнати обвинения срещу отстранените в края на миналата седмица 
членове на Борда на директорите на газовото дружество, а причината - че отстраненото ръководство е предложило 
необосновано повишение в цената на природния газ. 
Един от уволнените членове на Борда на директорите на "Булгаргаз" - Светослав Делчев, коментира обвиненията, 
отправени от Кирил Петков, като заяви, че са несъстоятелни, а държавните механизми се използват за саморазправа с 
вече бившето ръководство на газовата компания. 
В писмото си по повод на този казус работодателските организации посочват, че все още няма яснота какви биха били 
възнамеряваните от правителството промени в пазара на природен газ. 
В позицията те призовават всяко предложение да бъде подложено на обществено обсъждане и да се вземе предвид, че 
поносимостта на цената на природния газ за индустриалните предприятия е определяща за тяхното развитие и 
конкурентоспособност. 
В писмото до министър-председателя се заявява и готовността работодателските организации да сезират Главна 
дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия, тъй като считат, че разделянето на ценообразуването на 
"Булгаргаз" ще доведе до две неблагоприятни последици - дискриминация и кръстосано субсидиране, а именно: 
стопанските потребители, които са присъединени към газоразпределителните мрежи, ще получат ценово предимство 
пред потребителите, присъединени към газопреносната мрежа, имащи договори за доставка с "Булгаргаз". 
Самото дружество ще образува отделни цени за различните си клиенти при условие, че получава природния газ от 
външни доставчици на единна цена за всички негови клиенти. 
Кръстосаното субсидиране е в нарушение както на българското, така и на европейското законодателство, подчертават от 
работодателските организации. 
Заявеното в писмото е подписано от Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България и от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
Агенция „Фокус“ 
 
√ АИКБ, БСК и КРИБ изпратиха писмо до министър-председателя Кирил Петков заради ситуацията на пазара на 
природния газ у нас 
Въпреки неколкократните изявления в публичното пространство от страна на изпълнителната власт, няма яснота какви 
биха били възнамеряваните от правителството промени в пазара на природен газ. Това се посочва в писмо на АИКБ, БСК 
и КРИБ, адресирано до министър-председателя Кирил Петков и изпратено до медиите. 
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Агенция „Фокус“ публикува писмото им без редакторска намеса: 
През януари 2022 година от страна на Правителството бяха анонсирани намерения за изменение на начина на 
функциониране на пазара на природен газ. 
Беше заявено, че „Булгаргаз“ като обществен доставчик има достъп до всички възможни ресурси, всички дългосрочни 
договори, които България е получила през годините, както и достъп до хранилището в Чирен. Благодарение на тези 
инструменти, Булгаргаз разполага с определен ресурс. Този ресурс, на първо място, ако се следва функцията на  
обществен доставчик, следва да е в полза на обществото, след това в полза на индустрията…“- От страна на 
правителството бяха задавани въпроси като „...кой печели от смесването на търговските функции и защитата на 
обществения интерес, при поведението на „Булгаргаз“ на пазара?“. 
Направените в публичното пространство изявления създават внушението, че индустрията не е част от обществото, а 
действа в негов ущърб. Считаме индустрията за един от основните стълбове на обществото. Индустрията е тази, която 
дава облик на националната ни икономика. От жизненоспособността на националната ни икономика зависи 
благосъстоянието на всеки член на обществото в т.ч. и битови и индустриални субекти. 
Потреблението на природен газ от страна на индустрията възлиза на около 11 400 000 MWh/годишно, формирайки 
приблизително 37% от вътрешния пазар. Така индустрията е най-значимият потребител на природен газ в страната. 
Защитата на обществения интерес, в контекста на снабдяването с природен газ, е немислима без участието на 
индустриалните потребители. Бихме искали да обърнем внимание, че достъпът до упоменатите ресурси „Булгаргаз“ има 
като естествен по природата си монополист на пазара на природен газ в България. Държавното търговско дружество 
разполага с широк клиентски портфейл от индустриални потребители, за чието именно снабдяване Булгаргаз има 
възможността да сключва дългосрочни договори за големи обеми и да постига максимално благоприятни условия към 
тях. 
Искаме да обърнем внимание, че за индустрията е от изключителна важност сигурността на доставките на природен газ, 
която е основна причина съществена част от индустриалните потребители (ако не и всички) да имат сключени договори с 
„Булгаргаз“ ЕАД до края на 2022 г., като количествата по тези договори са заявени още през третото тримесечие на 
миналата 2021 година и при клауза от вида “получи или плати” (“take or pay”). Убедени сме, че тези заявки за значителни 
количества са съществено важни за „Булгаргаз“ ЕАД, за да е в състояние да изпълни дългосрочните си договори, които  е 
сключил със своите доставчици още преди години, както и да оптимизира своите разходи за доставка на природен газ за 
България – разходи за капацитет и други. 
Същевременно не е за подценяване и коректността на индустрията, при изпълнение на своите задължения за 
своевременно заплащане и приемане на заявените количества. Без съществения принос на индустриалните 
потребители, „Булгаргаз“ едва ли ще е в състояние да изпълни своите дългосрочни ангажименти за количества и 
плащания към своите доставчици. Справедливите взаимоотношения между „Булгаргаз“ ЕАД и индустриалните 
консуматори на природен газ са от полза за всички – държавата, битовите и индустриалните потребители. 
От направените в публичното пространство заявления се създава невярното внушение, че индустрията се 
облагодетелства за сметка на останалите потребители, като на база на това се прокарва идеята, че е необходимо 
количествата от договорите на най-ниски цени да отиват максимално за удовлетворяване на нуждите на потребителите, 
снабдявани по регулирани цени, докато за индустрията ще се продава на значително по-високи цени. Искаме да 
обърнем внимание, че постигането на максимално ниски цени за битовите потребители е невъзможно без миксирането 
на доставките им с тези на индустриалните потребители. Считаме, че настоящото ценообразуване на „Булгаргаз“ към 
неговите клиенти е справедливо, като то работи в полза на всички участници. 
Бихме искали да подчертаем, че доколкото е заявявано в общественото пространство, дългосрочните договори на 
„Булгаргаз“, по които към момента се доставят количества, са сключени при ценообразуване на база петролни продукти 
и цени на европейски борси. Въпреки че тежестта на борсовата (хъбовата) цена е с по-голямо влияние, към настоящия 
момент именно компонентът на база петрол и петролни продукти осигурява по-благоприятна цена на природния газ, 
доставян от „Булгаргаз“, в сравнение с тази на европейските и на българския борсови пазари. 
Към момента от това обстоятелство справедливо се облагодетелстват всички потребители, които имат сключени 
договори с „Булгаргаз“ за настоящата година. През 2020 година, обаче, ситуацията беше обратната и, докато 
европейските газови котировки бяха от порядъка на 8-10 лв./MWh, индустрията заплащаше газа си на цени от около 20 - 
25 лв./MWh, наравно с останалите клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД, в изпълнение на своите задължения. 
Ако сега се осъществи промяна на политиката на ценообразуване на „Булгаргаз“ ЕАД, това ще бъде поредната промяна 
на енергийния пазар, извършена по средата на действащи договори и направена без обсъждане със заинтересованите 
страни. Последното може да доведе дори до предсрочно прекратяване на договорните взаимоотношения с клиенти на 
свободния пазар и до произтичащи от това редица проблеми за всички страни по договорите. 
Въпреки неколкократните изявления в публичното пространство от страна на изпълнителната власт, няма яснота какви 
биха били възнамеряваните от правителството промени в пазара на природен газ. Бихме искали да Ви призовем ясно да 
представите намеренията на правителството, които да бъдат подложени на необходимото обществено обсъждане и 
градивен диалог. 
Нека в диалога, за който настояваме, се има предвид, че поносимостта на цената на природния газ за индустриалните 
предприятия е определяща за нашата жизнеспособност и конкурентоспособност. Невъзможността за индустриалната 
част на икономиката да произвежда добавена стойност ще има неблагоприятни последици за обществото като цяло. 
Бихме искали също така да припомним, че България в лицето на БЕХ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД 
веднъж беше осъдена от Европейската комисия да заплати сериозна глоба по антимонополното дело AT.39849 – BEH 
Gas. 
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Заявяваме и готовността си да сезираме ГД „Конкуренция“ на ЕК (DG COMP), тъй като считаме, че разделянето на 
ценообразуването на „Булгаргаз“ ще доведе до: 
- Дискриминация – стопанските потребители, които са присъединени към газоразпределителните мрежи ще получат 
ценово предимство пред потребителите, присъединени към газопреносната мрежа, имащи договори за доставка с 
„Булгаргаз“; 
- Кръстосано субсидиране – „Булгаргаз“ ще образува отделни цени за различните си клиенти, при условие че получава 
природния газ от външни доставчици на единна цена за всички негови клиенти. 
Кръстосаното субсидиране е в нарушение както на българското, така и на европейското законодателство. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Зам.-държавният секретар на САЩ благодари за лоялността на България към НАТО в разговор с Кирил Петков 
Зам.-държавният секретар на САЩ Уенди Шърман е провела телефонен разговор с българския премиер Кирил Петков, 
съобщиха от Държавния департамент. 
Двамата са препотвърдили стратегическото партньорство между двете страни. 
Шърман е поздравила Петков за факта, че Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще започне 
преговори с България за членство и препотвърдила ангажимента на Вашингтон да работи с другите страни-членки на 
организацията, за да подпомогне този процес. 
Шърман е благодарила на Петков, че България е лоялен и решителен член на НАТО на фона на руските ескалиращи 
действия срещу Украйна. 
Двамата са обсъдили и общия ангажимент към украинския суверенитет и териториална цялост. 
Шърман и българският премиер са дискутирали още ангажимента на правителството за борба с Ковид, 
диверсификацията към чисти източници на енергия и изпълнението на антикорупционни реформи, които ще са от полза 
за българския народ. 
 
√ Управителят на НЗОК: Обмисляме Касата да поеме таксата за децата, бюджетът е увеличен 
Винаги трябва да мислим между реалното и желаното. Реалното, което в момента е договорено, е 6 милиарда и 50 
милиона лева или увеличение с около 13%. Това съобщи в "Денят започва" управителят на Здравната каса проф. Петко 
Салчев. Вноските от държавата са увеличени, като се спазва съотношението 60 на 40, допълни той. 
Политиките за бюджета на НЗОК са в няколко направления: 

• Повече пари за извънболничната помощ - например средно 95 милиона е увеличението при 
общопрактикуващите лекари. 

С председателя на БЛС д-р Маджаров се разбрахме в момента, в който има яснота на рамката в НС, да започнат 
интензивни разговори за разпределението на тези средства, допълни проф. Салчев. 

• Около 200 милиарда допълнително ще са парите за доболничната помощ, предвижда се увеличение на 
средствата за клиничните пътеки. 

• Медиците на първа линия ще продължат да получават чисти 1000 лв, тъй като ние доплащаме удръжките. 
Изплащането ще е до 31 март и три месеца след това - така е по закон или докато има извънредно положение и 
три месеца след това. 

1200 лв. получават медиците на първа линия в определени места, допълни проф. Салчев. 

• Здравната вноска си остава 8%, в момента се обсъжда Касата да поеме потребителската такса на децата. 

• Друга политика е скъпоплатените лекарства и тези за редки заболявания да излязат в отделна група и да не 
влияят на обема и цените на лекарствата за масови заболявания. 

Средната цена която НЗОК плаща за ковид лечение е около 50-60 лева на пациент, обясни проф. Салчев. 
За цената на PCR тестовете, той подчерта, че тя е договорна, така не се плаща на пазарни цени. 
Проф. Салчев съобщи още, че в момента се разследват неправомерни действия на управители на районните клонове на 
Здравната каса и предстои те да бъдат освободени от длъжност при установени нарушения. 
Вече спрях да броя колко пъти ми искат оставката, коментира още проф. Салчев. 
Относно последното искане на зъботехниците, той подчерта че те не са партньор на Касата и трябва да има нормативно 
уреждане на нещата. И до момента нямаме предложение как да плащаме през зъболекарите на зъботехниците, 
подчерта управителят на НЗОК. 
За какво да си подавам оставката, попита проф. Салчев. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
 

https://bntnews.bg/news/upravitelyat-na-nzok-obmislyame-kasata-da-poeme-taksata-za-decata-byujetat-e-uvelichen-1183709news.html
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√ ЕК прави оценка на газопровода "Северен поток 2" 
Европейската комисия предстои да одобри пакет от финансова помощ на стойност 1 милиард и 200 милиона евро за 
Украйна. Това каза зам.-председателят на ЕК Валдис Домбровскис при посещението си в Киев. 
Според него, в момента Брюксел прави оценка на газопровода "Северен поток 2" за съвместимостта му с европейските 
енергийни цели, включително и според показателя декарбонизация. 
"За съжаление, превръщането на газовите потоци в оръжие не е новост. И ние - в Еврокомисията, сме заявявали 
много ясно, че всякакви нови проекти в рамките на ЕС не трябва да бъдат за сметка на транзита на газ през 
Украйна. И по-конкретно, по отношение на газопровода "Северен поток 2", въпреки че сертифицирането на този 
газопровод, както знаете, към момента е отложено. И през цялото време Европейската комисия обясняваше, че 
този проект не съответства на целите на енергийната политика на Европейския съюз.", заяви Валдис Домбровскис, 
заместник-председател на ЕК. 
 
√ Съветът за сигурност на ООН обсъжда ситуацията между Украйна и Русия 
Дебат в Съвета за сигурност на ООН за кризата около Украйна по искане на Съединените щати. Заседанието се проведе 
въпреки несъгласието на Русия, която обвини американската страна в "създаване на истерия" и "подвеждане на 
международната общност" с "безпочвени обвинения". Вашингтон и неговите съюзници са изготвили списък на 
приближени до Кремъл, които ще бъдат подложени на санкции в случай на руска агресия срещу Украйна. 
Великобритания също предупреди за наказателни мерки срещу бизнесмени и компании, свързани с Кремъл. 
Провеждане на заседание на Съвета за сигурност по украинската криза подкрепиха 10 държави при необходими 9 гласа. 
Срещу гласуваха Русия и Китай, три държави се въздържаха. Руският посланик определи свикването на дебата като 
"мегафонна дипломация". 
"Това е не само неприемлива намеса в нашите вътрешни работи, но и опит за подвеждане на международната 
общност за ситуацията в региона. Иска се свикване на Съветът за сигурност заради неоснователни обвинения, 
които ние многократно сме опровергали", заяви Василий Небензя - посланик на Русия в ООН. 
Китайският представител също отбеляза, че сега е време за тиха дипломация. Американската страна обвини Москва, че 
разширява военното си присъствие в Беларус с поглед към Украйна. 
"Русия е разположила близо 5000 военни в Беларус с балистичесnи ракети с малък радиус на действие, специални 
части и ПВО-батареи. Имаме доказателства, че Русия планира до началото на февруари да разшири присъствието 
си до над 30 000 военни по границата на Беларус с Украйна", заяви Линда Томас-Грийнфилд - посланик на САЩ в ООН. 
Според руския представител няма доказателства, че страната му планира военна интервенция в Украйна. По думите му 
кризата там е изцяло вътрешна и Русия няма нищо общо с нея. Украинският представител заяви, че страната му ще 
повярва само на практическо изтегляне на руските части от границата, а Киев не планира военно настъпление в Донбас 
или Крим. 
Москва заяви, че заплахите на Лондон за санкции срещу компании и лица, свързани с президента Путин, будят тревога и 
ще навредят и на британския бизнес. Кремъл обеща подобаващ отговор, Киев приветства предупреждението на Лондон. 
Британският премиер Борис Джонсън заяви, че ще разговаря с руския президент Владимир Путин "веднага щом може". 
По-рано вестник "Мирър" съобщи, че планираният за днес телефонен разговор на двамата лидери е отменен. За вторник 
е насрочен и телефонен разговор между външните министри на Русия и Съединените щати. 
 
БНР 
 
√ Две извънредни заседания на енергийната комисия, очаква се намаляване на състава на КЕВР 
Две извънредни заседания на парламентарната енергийна комисия са насрочени за днес. На първото ще бъдат гласувани 
правилата за провеждане на жребий за прекратяване на мандата на двама от членовете на Комисията за енергийно и 
водно регулиране. След това ще бъде проведен и самият жребий за смяна на двама от комисарите, чийто мандат все 
още не е изтекъл. 
Второто заседание е по искане на ГЕРБ-СДС. На него ще се разгледа проекторешение за държавна помощ заради скъпия 
ток на общини, болници, детски градини, училища и вероизповедания. То предвижда министрите на финансите и на 
енергетиката да изготвят механизъм за компенсиране в пълен размер за този тип потребители. 
"Кои са двамата от членовете на КЕВР, чийто мандат не е изтекъл, ще стане ясно още днес", казва председателят на 
енергийната комисия Радослав Рибарски. 
"Очакваме да бъдат обнародвани измененията и допълненията в Закона за енергетиката, които предполагат, че КЕВР от 
9-членна става 5-членна, като в измененията беше записано, че отпадат членовете с профил "Икономист" и "Юрист" и 
чрез жребий ще бъде определено на кои други двама ще бъде прекратен мандатът", обясни Рибарски. 
На другия ден предстои излъчването на новите кандидати за председател и член на КЕВР. 
Изслушването е насрочено за редовно заседание на енергийната комисия в сряда. 
Днес комисията ще разгледа искането на ГЕРБ, каза още председателят и коментира: "Искането е без финансов анализ. 
Аз съм поискал разчети от Министерство на финансите и Министерство на енергетиката. Очаквам колегите също да искат 
да видят разчети, преди да вземем решение. Дебатът също ще даде насоки за размисъл, за дискутиране, което според 
мен ще е полезно", каза още Рибарски. 
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√ МФ: 3,9 милиарда лева е бил дефицитът в хазната в края на 2021 година 
3 милиарда и 900 милиона лева е бил дефицитът в хазната в края на миналата година, сочат данните на Министерството 
на финансите.  
И припомнят, че заложеният недостиг за 2021-а е бил над 4 милиарда и 600 милиона лева, но е бил по-малък заради по-
добрата събираемост. 
Фискалният резерв надхвърля 10 милиарда лева към края на декември. 
През януари вече се очаква излишък от 900 милиона лева, прогнозират още от министерството на финансите. 
 
√ БНБ: Печалбата в банковата система е 1,4 млрд. лв. в края на декември 
Печалбата в банковата система достига 1,4 млрд. лв. в края на декември, сочат данните на БНБ. 
Това е ръст с близо 74% спрямо същия период на 2020-та година или повече от 600 милиона лева. 
Показателите в системата остават много над минималните регулаторни нива. 
В края на декември изтече срокът, в който важеше мораториума върху кредитите заради Covid кризата. 
Това означава, че от януари тези кредити са при нови условия, договорени още при разсрочването им. 
Към края на декември са разсрочени кредити за над осем милиарда лева, близо 6.5 милиарда от които са за 
предприятията. 
 
√ Непосилните сметки за ток и възможните решения за общините и социалните институции 
Интервю на Юлияна Корнажева с Драгомир Стойнев и Жечо Станков 
Дали, как и кога могат да бъдат подпомогнати небитовите потребители на ток като общини, библиотеки, молитвени 
храмове, театри, читалища и други подобни институции, които са на свободния пазар и са притиснати от непосилни 
сметки?  
На извънредно заседание на парламентарната комисия по енергетика ще се разгледа проекторешение за държавна 
помощ заради скъпия ток на общини, болници, детски градини, училища и вероизповедания. То предвижда министрите 
на финансите и на енергетиката да изготвят механизъм за компенсиране в пълен размер за този тип потребители. 
„Ние сме съгласни, че трябва да се подпомогнат общините. Не сме съгласни по начина, по който се прави – сега, веднага, 
на 100%“, коментира пред БНР  Драгомир Стойнев, депутат от БСП за България, член на енергийната комисия, бивш 
министър на икономиката, енергетиката и туризма. 
„Не може да оставим улиците на стотици населени места без електрозахранване. Не може да затваряме молитвени 
храмове“, изтъкна в предаването „Преди всички“ Жечо Станков, депутат от ГЕРБ-СДС, член на енергийната комисия и 
бивш заместник-министър на енергетиката. 
„Многократно сме посочвали откъде биха дошли средствата“, така Станков опроверга критиките, че не предлагат откъде 
да се вземат пари, за да се подпомогнат изброените организации. 
„През годините назад сме търгували енергия за милиард и половина на борсата. В момента се търгува за 5 600 000 000, 
което означава, че приблизително само 800-900 милиона повече ДДС се събира.“ 
Към това Станков добави ресурсите на фонда за сигурност на електроенергийната система, както и „емисиите от 
безплатните квоти, които Европа ни предоставя“. 
Предлага се компенсирането на небитови потребители, които изпълняват социална, културна и духовна функция. Това са 
юридически лица, които не работят с цел печалба и има достатъчно механизми те да бъдат компенсирани, уточни 
Станков. По думите му компенсацията трябва да бъде в размер между прогнозната пазарна цена, определена от КЕВР и 
съответната пазарна цена за ден напред за съответния месец. 
„Тази разлика трябва да бъде компенсирана 100% именно за тези небитови потребители.“ 
„За една малка община, която разполага с капиталова програма за цялата бюджетна година в рамките на 200-300 хиляди 
лева (по-малките общини в момента плащат над 35 хиляди лева за улично осветление) не само, че това ще изяде цялата 
капиталова програма на общината – нито плочка, нито крушка ще бъде сменена, а допълнително ще изяде и от други 
дейности, които са съществени за една община и тя няма откъде да ги изкара. В момента държавата няма гласуван 
държавен бюджет“, коментира Станков.  
Състоянието на общините, болниците, театрите, читалищата и други подобни институции е тежко и това се дължи на 
безпрецедентното увеличение на цената на електроенергията, подчерта Драгомир Стойнев от БСП. 
„Само че никой не казва защо се стигна дотук. Защо тези публични заведения са на свободния пазар. Защо, когато те 
излизаха на свободния пазар, никой не обясни, че може да има рискове? Всички обясняваха как свободната конкуренция 
ще доведе до по-ниски цени. Само че се получи точно обратното.“ 
На българския пазар нищо не предполага такава висока цена, категоричен бе Стойнев. 
„Ние имаме излишък на производство на електроенергия, затова България изнася електроенергия. Цената на въглищата 
не се е увеличила. Цената на ядреното гориво не се е увеличила. Заплатите на миньорите не са се увеличили. Цената се 
увеличава, само защото ние сме свързани с европейските енергийни пазари.“ 
„Разбира се, че няма да могат. Те просто не трябваше да излизат. Трябваше да бъде плавно излизане. На всяка 
институция да бъде обяснено какво ги очаква, да се премерят всички ползи, всички рискове. Факт е, че не могат да бъдат 
върнати“, посочи Драгомир Стойнев относно възможността за излизане от свободния пазар. 
Няма анализ, няма разчети от ГЕРБ колко ще струва това тяхно предложение, твърди Стойнев. Сметката е много лесна, 
контрира го Жечо Станков. 
Драгомир Стойнев увери, че общините няма да се делят „на БСП и на ГЕРБ“. 
Мненията в детайли чуйте в звуковия файл. 

https://bnr.bg/post/101594431/tok
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√ Болници искат средства заради високите сметки за ток и парно 
Сдруженията и асоциациите на болниците искат спешна помощ от държавата, за да изплатят задълженията за ток и газ и 
настояват за увеличение на цените на клиничните пътеки. 
Това става ясно от отворено писмо до медиите от Българска болнична асоциация, Национално сдружение на частните 
болници, Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, Асоциация на 
университетските болници в България и Сдружение на общинските болници в България. 
Писмото на ресорните организации е изпратено до министър-председателя Кирил Петков, министъра на 
здравеопазването Асена Сербезова, министъра на финансите Асен Василев, министъра на енергетиката Александър 
Николов, председателя на Комисията по здравеопазване към Народното събрание Антон Тонев, управителя на 
Националната здравноосигурителна каса д-р Петко Салчев и председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван 
Маджаров. 
В столичната университетска болница "Свети Йоан Кръстител" засега се справят със задълженията за отопление - 41 000 
лева месечно, но ако държавата не помогне, може да се стигне до фалит на болници, казва директорът проф.Цветомир 
Димитров: 
"Временно ще се оправим и другото решение, което е взето, е за волтаици, които да слагаме на покрива. Очакваме сега и 
помощи. Иначе ще има фалирали болници. Аз доколкото разбрах, февруари ще се реагира". 
В писмото си до премиера болничните сдружения искат и 20% увеличение на цените на клиничните пътеки още през тази 
година. Д-р Дечо Дечев - изпълнителен директор на Университетската болница "Свети Иван Рилски" посочи, че леглата, 
които лечебните заведения осигуряват за лечение на пациенти с Covid-19, лишават болниците от плащанията по другите 
клинични пътеки: 
"Националната каса заплаща само заетите легла за Covid, тоест примерно в "Свети Иван Рилски" 80 легла ако има за 
Covidпо заповед на РЗИ, в момента имаме заети 15, но върху другите, оставащите, които не са заети, не можем да 
приемаме други болни. По този начин около половин милион на месец "Свети Иван Рилски " губи. Така е за абсолютно 
всички болници". 
Според д-р Дечев, плащането за недофинансираните в момента клинични пътеки трябва да бъде увеличено с по-висок 
процент, както и да се повиши заплащането за лечение на пациенти с Covid. 
Трябва да бъдат осигурени спешно средства за болниците за погасяване на 2-3 пъти по-високите сметки за електричество 
и топлоенергия. Много от тях се намират в изключително трудна ситуация  а в момента страната ни е в разгара на 
поредната Covid вълна, заяви и изпълнителният директор на Болница "Пловдив", която е част от Национално сдружение 
на областните многопрофилни болници за активно лечение в страната. Разходите вече са непосилни, подчерта д-р Генев. 
За миналия месец Болница „Пловдив“ е платила 300 000 лева за ток и парно, а клиничните пътеки са недофинансирани и 
средствата съвсем не са достатъчни: 
"Поради разходите, които ние правим за болните с Covid-заболяване - за закупуването на предпазни облекла, ръкавици, 
маски, шлемове, дезинфекционни материали, лекарствата, които се прилагат, разходите на един пациент в нашата 
болница, средно на пациент, а не само за Covid, са увеличени почти с 400 лева на човек, тоест ние не можем да 
издържим". 
Не само са нужни компенсации към настоящия момент, но трябва да се коригира цялостната система за финансиране , 
заяви д-р Генев:  
"Дали ще продължаваме да работим по този начин с цените на клиничните пътеки, тъй като в тях не е калкулирана 
цената на лекарския труд и на сестринския, и изобщо на това, което се полага като грижи, или ще има това, което се 
говори от дълги години за въвеждане на диагностично свързани групи и за тези неща. Това се говори, цитира се и така. 
Колко години станаха вече?". 
Най-спешно обаче трябва да се помогне за непосилно високите сметки за електро и топлоенергия, категоричен е д-р 
Генев. 
 
√ Очакват се нови, по-ниски цени на природния газ 
От днес трябва да влязат в сила новите цени на природния газ, които се очаква да бъдат с около 17-18 на сто по-ниски от 
сегашните. 
Актуализираното заявление би трябвало да бъде внесено в енергийния регулатор от уволненото ръководство на 
"Булгаргаз", тъй като новите членове на борда все още не са вписани в Търговския регистър. 
Окончателното решение за намалението на цените през февруари трябва да бъде взето на закрито заседание този 
следобед, най-вероятно от намален състав на енергийния регулатор заради  предложените и одобрени законови 
промени. 
 
√ Министърът на енергетиката ще участва в откриването на строителството на газовата връзка между България и 
Сърбия 
В Сърбия министърът на енергетиката Александър Николов ще вземе участие в церемония за началото на строителството 
на сръбския участък на междусистемната газова връзка България-Сърбия. 
Събитието край край Димитровград е под патронажа на сръбския президент Александър Вучич. На церемонията ще 
присъства и изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. 
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√ Първо заседание на Работната група по икономика, търговия и иновации между България и РСМ 
Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще съпредседателства първото заседание на Работната група по 
икономика, търговия и иновации между България и Република Северна Македония. 
Другият съпредседател е Фатмир Бесими, министър на финансите на РСМ. По време на заседанието ще бъдат 
набелязани възможности за разширяване на отношенията както в търговията, така и в областта на инвестициите. 
Министър Лорер ще посети и бизнес форум с участието на представители на български и македонски търговски камари и 
браншови организации. 
 
√ Необходима е стратегия срещу сивата икономика 
С Пламен Данаилов разговаря Веселина Пеева 
"Може би за последните петнадесетина години  това е най-щедрият бюджет като относително число, с който България 
разполага. А като абсолютно число - никога досега толкова голям бюзжет не сме имали. Само за сравнение, през 
бюджета ще бъдат изразходвани над 66 млрд лв., което представлява близо 46% от БВП да бъдат преразпределени. Дали 
ще има достатъчно средства - ще има повече от достатъчно".  Това заяви заместник-министърът на енергетиката Пламен 
Данаилов.  
По думите му, особено важно за бюджета е заложената от Правителството инвестиционната програма да бъде 
осъществена. "През последните 10 години инвестиционните програми на правителството в България никога не биваха 
осъществявани и не намериха този ефект върху икономиката, който се очакваше от тях. С увеличените средства в 
инвестиционната програма на Правителството се очаква то да успее с по-бързото преодоляване на кризата". 
Данаилов бе категоричен, че капиталовите разходи на българските фирми трябва да се финансират, за да могат те да 
преодолеят проблемите със скъсаните вериги за доставки, което става само чрез инвестиции в дълготрайни материални 
активи.  
С увеличаването на минималния осигурителен доход няма да бъде постигнат ефект, целящ запълване на празнини в 
бюджета и затова такова увеличение не е необходимо. "Всяко едно такова увеличение на задължителни осигуровки и 
публични разходи на фирмите, ги прави по-неконкурентноспособни спрямо българските фирми, които работят в сивия 
сектор. Това важи особено за микро- и малките предприятия, които са основният работодател в страната и са хората, 
които плащат най-много заплати. Това ще затрудни бизнесите им". 
Трябва да има ясна стратегия как ще се преодолее сивия сектор и как ще спрат плащанията на заплати под масата и това 
е основният проблем на бизнеса, заяви Данаилов.  
Сивата икономика прави фирмите неконкурентноспособни и това е най-големият ни проблем. 
Според Данаилов, до смяната на ръководството на "Булгаргаз" се е стигнало, заради недоволството  от неефективното 
управление, довело до шоково увеличение на цената на природния газ над 30%.  
Съществена разлика в цената на газа за крайните потребители би могла да бъде постигната още от февруари и в 
следващите два ценови периода, които предстои да утвърди КЕЕВР. В България само 137 домакинства ползват природен 
газ за отопление, но индустрията ни разчита на тази основна суровина за производствената си дейност и  намалението на 
цената ще й се отрази добре. 
Чуйте повече от звуковия файл. 
 
√ Проф. Гарабед Минасян: В Бюджет 2022 се забелязват несъответствия със законови положения 
Интервю на Георги Марков с проф. д-р Гарабед Минасян в предаването ''Нещо повече'' 
"Одобрявам Бюджет 2022. За първи път от последните 30 години в него има сериозни основания фискалната политика да 
се използва по предназначение - да съдейства за ускореното развитие на икономиката. Досега надделяваха представите 
за бюджета като средство за събиране на пари, а след това тези пари да се разхвърлят по министерствата".  
Това каза пред БНР проф. д-р Гарабед Минасян от Икономическия институт към БАН.  
Според него обаче се забелязват несъответствия със законови положения.  
"Остава несъответствие между закон и официално предложение, което не следва да бъде така. Това означава, че законът 
се пише, но кой как и кога го спазва, не е много ясно".  
В предаването "Нещо повече" икономистът допълни:  
"Най-важното е, че се предвижда увеличение на капиталовите разходи, което опира до размера на публичните 
инвестиции. Досега те винаги са били потиснати. За миналата година в бюджета бяха предвидени повече от 6 млрд. лева 
капиталови разходи, а към ноември изпълнението е било около 3 млрд. лева, тоест, за последния месец се предвижда 
почти 50% изпълнение на капиталовите разходи, това е раздаване на пари без проследяване на каквато и да е 
ефективност. За 2022 година се предвиждат около 9,5 млрд. лева капиталови разходи... Ние имаме интензивно изтичане 
на български капитали в чужбина - инвестират се в държавни ценни книжа на Германия, Франция, Великобритания. 
Публичните и частните инвестиции вървят ръка за ръка".  
Интервюто с проф. д-р Гарабед Минасян можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Български учени със световен рекорд за разработен алгоритъм 
Учени от Института по математика и информатика към БАН поставиха нов световен рекорд за разработен алгоритъм, 
който може да доведе до сериозен технологичен пробив в използването на квантовите компютри. Главен изпълнител на 
проекта е д-р Венелин Тодоров, чиято работа, по думите му, се нарича математическо моделиране или прилагане на 
математиката в други науки. 

https://bnr.bg/post/101593953/neobhodima-e-asna-strategia-za-preodolavane-na-sivata-ikonomika
https://bnr.bg/post/101594264/prof-garabed-minasan
https://bnr.bg/post/101594084/balgarski-ucheni-sas-svetoven-rekord-za-razraboten-algoritam
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С помощта на алгоритъма учените от Българската академия на науките успяват да решат задача на физика Ричард 
Файнман и по този начин да направят още една крачка към компютъра на бъдещето. 
“Чрез нашия подход може да се изследва при какви условия е възможно квантовият компютър да работи при стайна 
температура, тъй като сега той не може да съществува и веднага се разпада – обяснява Венелин Тодоров. – Могат да се 
изследват и потенциални изчислителни структури, които са кандидати за наноструктури в квантовите компютри. 
Надяваме се да имаме малък принос в тази област – колегите от БАН продължават да работят, дори сега са привлечени 
учени от Съединените щати. Знаем, че една от целите на програма “Цифрова Европа” е до 2030 г. континентът да 
разполага с първия си квантов компютър.” 
Алгоритъмът има потенциал да намери решение с висока точност за по-малко от секунда на лаптоп. А това е напълно 
нова възможност пред развитието на изкуствения интелект и интелигентните системи. 
“Нашият метод драстично подобри резултата – с 3 или 4 порядъка спрямо съществуващите алгоритми, а това означава 
три нули зад десетичната запетая или хиляда пъти по-висока точност – казва ученият. – Тези индекси на чувствителност 
са много важни за отчитане на надежността на резултатите от модела, тъй като чрез тях ще може по-точно да се 
проследява концентрацията на десетки замърсители във въздуха. Според изследванията София се намира някъде около 
500-ното място по този показател в света, изобщо големите градове страдат от замърсяване.” 
Резултатите, получени като част от проекта, ще допринесат и за борбата срещу коронавируса. “Ще може да се 
проследява скоростта на разпространение на болестта”, пояснява Венелин Тодоров. Освен в здравеопазването 
алгоритъмът има приложение в области като устойчиво земеделие, чиста енергия, околна среда, киберсигурност. 
Ученият изтъква, че изкуственият интелект вече е навсякъде около нас – стои в основата на много приложения, 
включително виртуалния асистент в смартфоните, засяга пазаруването онлайн, търсачките набират и обработват голям 
обем от данни. 
“Можем успешно да решим такива уравнения, които се описват в процесите на обучение на невронни мрежи – казва 
още Венелин Тодоров. – Нашият метод има потенциал да трансформира основни сектори на индустрията, още повече, че 
икономическият растеж и благосъстоянието на Европа все повече ще се опират на внедряването на подобни 
интелигентни системи с много голяма размерност. Така че това е бъдещето.” 
Младият учен вярва, че Бог често е двигател на научните открития. Затова и се вдъхновява от основоположниците на 
квантовата физика Вернер Хайзенберг, Макс Планк и Ервин Шрьодингер, които по естествен начин са съчетавали науката 
с вярата. Освен че от малък се увлича по математиката, Венелин Тодоров има още една причина, за да изследва докъде 
ще го отведе Бог в преодоляването на човешките граници по пътя на познанието – заветът на покойната му майка да се 
занимава с наука. Именно на нея той посвети наградата “Джон Атанасов”, която получи от президента през м.г. 
Венелин Тодоров мечтае някой ден да се доближи до дъното на чашата в науката, за да провери, дали там наистина го 
чака Бог, както е заключил Хайзенберг. А дотогава с ум, сърце, душа ще пребивава в квантовия свят. 
 
√ Зелените сертификати от днес важат за 9 месеца, ако с тях се пътува в ЕС 
От днес зелените сертификати вече ще са валидни 9 месеца след завършването на ваксинационния цикъл, ако служат за 
пътуване в рамките на Европейския съюз. Документите след поставяне на бустерна доза за момента са безсрочни, 
припомнят от Еврокомисията. 
Обявените от Европа срокове за валидност не се отнасят за сертификатите, ако те се използват единствено на 
територията на съответната държава. В този случай те ще действат за периода, определен от националните власти.   
Oт 1 февруари италианските власти променят и срока на валидност на сертификатите за завършен ваксинационен курс 
/поставена бустерна доза срещу Covid-19/. Дигиталният Covid-19 сертификат за ваксинация вече ще бъде валиден 
документ за пътуване до Италия в рамките на 6 месеца след завършването на ваксинационния курс (поставянето на 
последната доза при еднодозовите или двудозовите ваксини) или 6 месеца след поставянето на бустерната доза, 
припомнят от външното ни министерство. 
От 1 февруари страната отменя изискването за задължителен тест за Covid-19 за всички, влизащи на нейна територия. 
Така идващите от България вече ще трябва да представят сертификат за завършена ваксинация или преболедуване, а 
отрицателен резултат от тест ще е необходим само за тези, които нямат такъв документ. 
Пътуващите обаче все още трябва да направят предварителна онлайн регистрация като попълнят специален формуляр.    
 
√ Рязко забавяне на растежа на БВП в ЕС и еврозоната в края на 2021 г. заради новата Covid вълна 
Европейският икономически растеж се забави рязко през последното тримесечие на 2021 г. в резултат на новата силна 
вълна на коронавирусната пандемия и въведените заради нея отново рестриктивни мерки в голяма част от държавите на 
стария континент, показват предварителни данни на Евростат. 
Брутният вътрешен продукт в еврозоната се повиши през последното тримесечие на 2021 г. с едва 0,3% спрямо третото 
тримесечие, когато беше отчетен солиден растеж от 2,3 на сто. В рамките на целия Европейския съюз растежът на БВП се 
забави до 0,4% от 2,2% през предишното тримесечие. 
Рязкото забавяне на икономическата експанзия в края на миналата година се дължеше най-вече на изненадваща 
силното свиване на БВП на Германия с 0,7% на тримесечна база, както и на спада на австрийския БВП с 2,2% и на този на 
Латвия с 0,1 на сто. 
В същото време испанската икономика нарасна на тримесечна база с цели 2%, френската - с 0,7%, а тази на Италия - с 0,6 
на сто. 
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Промяна на БВП на ЕС и еврозоната (спрямо предходното тримесечие) 

 
 
Въпреки забавянето на европейската икономика през последното тримесечие, БВП на еврозоната нарасна през периода 
октомври - декември спрямо края на 2020 г. с 4,6%, а на целия ЕС - с 4,8%. Това представлява подобрение спрямо 
растежа на годишна база през третото тримесечие съответно с 3,9% и с 4,1%, но след силен скок съответно с 14,4% и с 
13,8% през второто тримесечие на 2021 г. спрямо същия период година по-рано, когато беше и най-сериозната 
икономическа криза в резултат на коронаврусната пандемия. 
Германският БВП нарасна през четвъртото тримесечие спрямо година по-рано с едва 1,4%, но италианската икономика 
скочи с 6,4%, френската - с 5,4% и испанската - с 5,2 на сто. 
 

Промяна на БВП на ЕС и еврозоната (спрямо година по-рано) 

 
 
Според предварителната оценка на Евростат икономиките на ЕС и в частност на еврозоната успяха да нараснат на 
сезонно и календарно изгладена база през цялата 2021 г. с 5,2%. 
Редица икономистите очакват предизвикателно първо тримесечие на 2022 г. за стария континент поради 
разпространението на коронавирусния вариант Омикрон, което обаче да бъде последвано от силно възстановяване, 
започващо през пролетта. 
 
√ Пентагонът обсъжда с източноевропейските партньори разполагане на свои военни 
Пентагонът съобщи, че обсъжда активно с източноевропейските си партньори възможното разполагане на американски 
войници по източния фланг на НАТО, предаде Ройтерс. 
Говорителят на военното министерство Джон Кърби, че ведомството работи за предоставяне на варианти, ако се стигне 
до подобна стъпка, като провежда консултации със съюзниците на Вашингтон. 
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От Пентагона уточняват, че решенията за предислоцирането няма да бъдат свързани с поставянето в бойна готовност на 
8500 военнослужещи в Съединените щати миналата седмица, с цел потенциалното подсилване на силите за бързо 
реагиране на Алианса. Те бяха мобилизирани с възможност  да бъдат изпратени в Европа, ако такава нужда възникне. 
Джон Кърби поясни, че в изказването си в петък за скорошно потенциално изпращане на войници в Източна Европа 
президентът Джо Байдън всъщност има предвид, че военните ще бъдат преместени от една част на Стария континент в 
друга.  
 
√ Джонсън заминава за Киев за среща със Зеленски 
Британският премиер Борис Джонсън пътува днес за Украйна за разговори с президента на страната Володимир 
Зеленски на фона на тревогите от евентуално руско нападение.Джонсън обеща да работи със Зеленски за намиране на 
дипломатическо решение на споровете с Москва и избягване на "бъдещо кръвопролитие". 
Руският президент Владимир Путин обаче отрича да планира атака. Москва предупреди Украйна да не прави повече 
ходове за присъединяване към НАТО с аргумента, че това застрашава сигурността й. Съединените щати отхвърлиха това 
искане на Кремъл и западните съюзници заплашват да разширят санкциите срещу рускатта страна, ако Киев бъде 
нападнат.  
Преди отпътуването на Джонсън за Киев правителството оповести, че дава 88 милиона паунда за установяване на 
стабилно управление в Украйна и енергийна независимост от Русия.  
"Право на всеки украинец е да определя как ще бъде управляван. Като приятел и демократичен партньор, 
Великобритания ще продължава да защитава суверенитета на Украйна срещу тези, които искат да му посегнат", каза 
премиерът. 
Той се надява да разговаря и с Путин през седмицата.  
Външният министър Лиз Тръс трябваше да съпроводи Борис Джонсън до Украйна, но снощи тя заяви, че е 
диагностицирана с Covid-19 и се самоизолира. 
 
√ ОАЕ въвеждат корпоративен данък от следващата година 
Обединените арабски емирства ще въведат корпоративен данък от средата на 2023 г., съобщи местното финансово 
министерство, цитирано от АФП и БГНЕС. Това е сериозна промяна в курса на страната, която се стреми да 
диверсифицира приходите си, отбелязват агенциите. 
ОАЕ - финансовият център в Персийския залив, който отдавна е известен като данъчен рай и регионална централа на 
множество мултинационални компании, ще облага печалби на бизнеса от над 375 000 дирхама (102 000 долара) с 9,0% 
от юни следващата година. 
"Режимът на корпоративно данъчно облагане в ОАЕ ще бъде сред най-конкурентните в света", се казва в изявлението, 
разпространено от официалната информационна агенция WAM. Деветте процента са в долната граница на 
корпоративните данъци в света. Не се планира въвеждането на данък върху доходите на физическите лица или данък 
върху капиталовите печалби от недвижими имоти или други инвестиции“, се казва в изявление на финансовото 
министерство на Емирствата. 
Данъчните облекчения в зоните за свободна търговия на ОАЕ ще останат в сила, се посочва още в изявлението. 
ОАЕ, които са основен износител на петрол, но също така и голям играч в областта на бизнеса, търговията, транспорта и 
туризма, диверсифицират дейността си, за да намалят зависимостта си от суровия петрол. 
Емирствата се сблъскват и с нарастващата конкуренция на съседна Саудитска Арабия, най-големия износител на петрол в 
света, която също се стреми да диверсифицира икономиката си и да привлече чуждестранни предприятия. 
"С въвеждането на корпоративния данък ОАЕ потвърждават ангажимента си да спазват международните стандарти за 
данъчна прозрачност и да предотвратяват вредни данъчни практики", заяви в изявлението си Юнис Хаджи Ал Хури, 
заместник-министър на финансите. 
Въвеждането на корпоративен данък е поредният важен ход на ОАЕ, които тази година преминаха от почивни дни от 
петък и събота към събота и неделя, за да се приспособят към световните пазари. 
 
3e-news.net 
 
√ Бюджет 2022: по тънкия лед на фискалните правила 
Ако правителството е сериозно в намеренията си за приемане на еврото е абсолютно безспорно, че справянето с 
бюджетния дефицит трябва да е приоритет 
Политическата криза и сформирането на коалиционно управление едва в средата на декември логично доведе до 
сериозно забавяне в графика за приемане на бюджета. Доколкото новото мнозинство има известно основание да иска да 
стъпи върху изготвена от свой финансов министър фискална рамка, още в първите си публични коментари министър Асен 
Василев вкара ново неизвестно в уравнението. Накратко, правителството сега представя, по собствено определение, 
„базов бюджет“, а през юни ще внесе актуализация, която вече ще е отражение на новите политики, договорени от 
коалицията. Иначе казано, както всъщност е посочено и в преамбюла към актуализираната средносрочна бюджетна 
прогноза до 2024 – аналитичния документ, представляващ мотиви зад проекта за бюджет – не трябва да се очакват 
някакви значителни промени и реформи. 
На този фон обявените в проекта на МФ параметри са, меко казано, шокиращи. Според разчетите дори без значителни 
нови политики общите разходи ще достигнат 63,2 млрд. лева, или 44,2% от очаквания размер на БВП. По тези сметки, 
разходите нарастват с близо 7 млрд. лева спрямо предварителния отчет за 2021 г., или с около 12,3%. Само че дори това 
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не дава пълната картина – помним, че през декември бяха заделени около 2,9 млрд. лева за бъдещи разходи. Това 
продължи традицията да се търсят технически хитрости за прехвърляне на непохарчени средства от една година за 
следващата. Ако „изгладим“ този ефект, ще се окаже, че народните представители ще трябва да одобрят всъщност 66 
милиарда лимит за харчене през 2022 г., което при действително разплатени малко над 53 милиарда през 2021 г. 
представлява близо 13 милиарда ръст, или 25% увеличение. И отделно от това – обещана, но още недоговорена схема за 
компенсация на цените на ток и газ с „отворен край“. Иначе казано, не знаем колко милиарда допълнителни разходи ще 
бъдат насочени за компенсации и дали те ще бъдат прекратени в края на март, както поне до момента е 
обявено.  Трудно бихме приели, че това е фискална рамка при „базов сценарий без промени в политиките“. 
Използването на инструментите на сметките за чужди средства за подобни резерви и прехвърляния е изначално 
непрозрачна практика. Освен близо 3 милиарда в края на 2021 г. знаем, че за последните три години общо към такива 
сметки са насочени близо 7,8 млрд. лева; не знаем колко от тях са били реално похарчени или върнати в бюджета. На 
следващ пласт пък идват държавните предприятия, които също се използват за „касичка“ – независимо дали става дума 
за увеличение на капитала или авансово плащане по договори. Така от бюджета излизат значителни средства, които 
обаче не се харчат в текущата година, а остават на разположение в държавни фирми уж за бъдещи инвестиции и 
разходи. Колко точно, къде и за какви проекти – трудно е да се разбере от бюджетните документи, които са 
публичнодостъпни. Дългосрочното решение, както сме коментирали и преди, е въвеждане на многогодишно капиталово 
бюджетиране. Краткосрочното – пълна прозрачност и отчетност за движенията по тези сметки. 
Защо правим това отклонение? Ами защото резултатът от тези „игри с числата“ е невъзможността да се открои ясна 
посока на фискалната политика. Ако някой попита „колко е бюджетният дефицит“ със сигурност дори експертите на МФ 
ще се затруднят да отговорят, и без съмнение ще посочат поне няколко стойности. В проекта на бюджет е заложен касов 
дефицит от 5,9 милиарда лева, или 4,1% от БВП. Ако добавим обаче „скритите“ 2,9 млрд. лева, които ще бъдат 
похарчени, действителната разлика между приходи и разходи ще е 8,8 млрд. – но пък от МФ ще кажат, че тези 2,9 млрд. 
вече са отчетени като касов дефицит през 2021 г. Аритметиката как успяваме да си „заделим“ дефицит от една година, 
който да ни позволи да си харчим следващата, но да не го отчитаме на касова основа, може да сработва формално. Това 
обаче няма как да не се види в дефицита на начислена основа – а там правителството залага той да е 5,5% от БВП. 
Следващото ниво на объркване създава и разделението на дефицита на такъв заради Ковид-мерки и общ – с идеята да 
се покаже, че всъщност „истинският“ е нисък, но заради пандемията е станал по-голям. Това също заплита дебата в 
безкрайни методологични спорове. Още през 2020 г. посочихме, че с такава формулировка се прави опит да се маскира 
дългосрочно раздуване на разходите, при това такива, които нямат никаква връзка с пандемията. 
Дори с всички договорки и уточнения, правителството предлага касов дефицит от 4,1% през 2022, 3,3% през 2023 и 3% 
през 2024 г. На начислена основа дефицитът по разчетите в средносрочната рамка ще бъде 5,5% през 2022г, 3,6% през 
2023 г. и 2,8% през 2024 г. Това поставя две групи въпроси. От една страна, дори да се извиним с временното 
суспендиране на фискалните правила в ЕС за 2022 г., България ще е със сигурност в нарушение през 2023 г. Защо 
правителството върви по този тънък лед не е ясно. Също така, това внася допълнително объркване в заявките за членство 
в еврозоната – едва ли ЕЦБ и по-дисциплинираните страни членки ще се трогнат от описаните по-горе рационализации и 
извинения, когато таблото „светне в червено“ от дефицити над 3% от БВП. Ако правителството е сериозно в намеренията 
си за приемане на еврото е абсолютно безспорно, че справянето с бюджетния дефицит трябва да е приоритет. От друга 
страна, и свързано с предходния контекст, простата логика е, че ако има криза бюджетният баланс може да се влоши, а 
когато икономиката расте, дефицитът се свива, а при бърз растеж дори трябва да се постига излишък. Казано иначе – 
след силното възстановяване през 2021 г. и очакван реален ръст от близо 5% за 2022 г. и 3,7% за 2023 г. е необяснимо 
защо правителството не може да влезе в границите на 3-процентния дефицит. Когато имаме растеж – измерен като 
увеличение на БВП, ръст на износа, ръст на индустриалното производство, ръст на потреблението, ръст в инвестициите, 
рекордно ниска безработица и увеличаващи се заплати и нетни доходи, ръст на кредита както за бизнеса, така и за 
домакинствата, и още много индикатори – би следвало дефицитът да намалява, а скоро и да бъде премахнат. 
Към това трябва да добавим още един риск – заявката за мащабна актуализация в средата на годината. Като че или има 
консенсус в коалицията, че тепърва ще се разработват нови политики, а от чутото досега това са все такива, увеличаващи 
разходите. Знаем обаче, че капиталовите разходи трудно се усвояват в действителност – тепърва трябва да се правят 
проекти, процедури за възлагане на обществени поръчки, а след това и самото реално изпълнение. Заедно с това, 
правителството вече е заложило изключителен ръст в инвестиционните разходи – от 3,7 до 8,2 млрд. лева. Така че 
остават „бързите харчове“ – това са субсидии, заплати или социални. При субсидиите и към момента имаме предложени 
увеличение с 2 милиарда, отделно чакаме да видим разчетите за компенсациите за енергийните цени. Нови програми и 
ръст по съществуващите обаче все повече създава зависимост на бизнеса от държавни помощи. При социалните разходи 
почти безспорни са различните идеи за ново сериозно увеличение на пенсиите. В момента са предвидени само 850 млн. 
лева добавки и 6,1% ръст по швейцарското правило от юли – но това едва ли ще остане така, още повече, че едва ли 
мнозинството ще има политическа воля да намали дохода на пенсионерите при спиране на добавките. Енигма обаче 
остава визията в областта на социалното подпомагане и финансирането на социалните услуги – засега виждаме 
запазване на сегашните програми за подпомагане, като при социалните услуги има отчетлив ръст на разходните 
стандарти. 
С други думи, рисковете от нови значителни разходи след юли са значителни. От гледна точка на бюджетния баланс 
финансовият министър може да се надява на инфлацията – по-високите цени могат да доведат до преизпълнение на 
данъчните приходи. Както винаги, остава немалка и вероятността инвестиционните проекти да се забавят, което ще 
„спести“ в перото капиталови разходи към края на годината. Доколко обаче тези буфери ще компенсират инициативите 
за по-високи разходи засега не е ясно. 
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Може ли България да има друга рамка - без дефицит и нарастване на дълга, с ниски данъци, насърчаващи растежа, и с 
по-ефективни разходи чрез реформи? За пореден път ИПИ предложи алтернативен бюджет, който дава силен стимул за 
инвестиции, преструктуриране на икономиката, ръст на доходите и изсветляване на заетостта. Предлагаме намаление на 
осигурителната тежест с 12 процентни пункта и нулев данък за реинвестираната печалба, като балансиране 
на  приходите и разходите на нива от около 55 млрд. лева, или малко над 38% от БВП. 
*Анализът е публикуван в последния бюлетин на Института за пазарна икономика. 
 
√ Ръст с 5.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 442.58 лв. за MWh с ден за доставка 1  
февруари 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 442.58 лв. за MWh и обем от 79 902.80 MWh с ден за доставка 1 февруари 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е ръст с 5.6 % % спрямо стойността при затварянето на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 497.10лв. за MWh, при количество от 39 939.20 MWh. 
Извънпиковата енергия (39 963.60 MWh) е на цена от 388.06 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 343.48 лв. за MWh и количество от 3505.9 MWh. 
Най-ниската стойност от 326.1 лв. за MWh при обем от 3528.9 MWh е регистрирана за 02 часа. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 565.49 лв. за 
MWh при количество от 3487.8 MWh. Висока е и стойността за 18 часа – 546.09 лв. за MWh ( 3418.3 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 375.7 лв. за MWh при количество 3088 MWh. 
Спрямо стойността от 419.15 лв. (214.31 евро) за MWh за 31 януари 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 1 февруари 2022 г. се повишава до 442.58 лв. за MWh по данни на БНЕБ или 226.29 евро за MWh (ръст с 5.6 
%), според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 1 февруари 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 051.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 401.73 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
Име          MW 
АЕЦ     29,71%     2160.86 
Кондензационни ТЕЦ   46,64%     3392.77 
ТоплофикационниТЕЦ   5,90%     429.43 
ЗаводскиТЕЦ    1,69%     123.29 
ВЕЦ     0,18%     12.97 
МалкиВЕЦ    1,13%     82.48 
ВяЕЦ     4,36%     317.37 
ФЕЦ     9,91%     720.59 
Био ЕЦ     0,48%      34.58 
Товар на РБ          5499.48 
 
√ Лек спад в цените на енергийните борси в региона във вторник 
Румънската OPCOM затвори при цена от 226,29 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 229,24 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 226,29 евро/мвтч. Това сочат данните 
на борсата за 1 февруари 2022 г. Цената за пиковата енергия е 254,16 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 198,41 
евро/мвтч. Най-високата цена от 289,13 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 166,73 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 85 288,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 1 февруари ще бъде 229,24 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 171,89 гвтч. Максималната цена ще бъде 286,29 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. Минималната цена ще 
бъде в 5 ч и тя ще бъде 169,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 1 февруари е 212,66 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 227,54 евро/мвтч. Най-високата цена от 252,25 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 2 ч и тя ще бъде 166,73 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 85 432,0 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 1 февруари на Словашката и Чешка енергийна борса е 203,45 евро/мвтч. Най-
високата цена в Братислава и Прага ще бъде в 19 ч и тя ще е 246,98 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в двете 
държави в 24 ч и тя ще бъде 143,78 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 1 февруари е 207,44 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 227,10 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 73 858,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 9 ч и в 19 ч и тя ще достигне 246,98 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 24 ч тя ще бъде 145,02 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 150,25 евро/мвтч на 1 февруари. Пиковата цена ще бъде 
156,78 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 450 703,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч 
и тя ще достигне 243,72 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 54,74 евро/мвтч. 

https://ime.bg/bg/articles/byudjet-2022-po-tynkiya-led-na-fiskalnite-pravila/#ixzz7JRlsjXMt
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На Италианската енергийна борса средната цена за 1 февруари ще бъде 239,50 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 914,84 гвтч. Максималната цена ще бъде 296,73 евро/мвтч и тя ще бъде в 18 ч. Минималната цена 
ще бъде в 5 ч и тя ще бъде 180,12 евро/мвтч. 
 
√ Европейските електроенергийни борси в очакване на периода след COVID, но без желание за ефекта на пеперудата  
По-високи цени на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ при по-ниско производство на 
електроенергия. Това е нова изненада от изминалата седмица. На този фон цената на петрола достигна стойности, които 
не са наблюдавани от 2014 г., природният газ остана в диапазона от близо 92 евро за MWh, а цената на емисиите спря на 
прага на 90 евро за тон (89.39 евро за тон). 
Бизнесът е под натиск в цяла Европа. В България обаче от екраните струят обвинения, че цената на електроенергията 
надува инфлацията. Заради високите сметки за ток общините са изправени пред нови затруднения, този път с 
осветлението на градове и села. Чуха се дори призиви за връщане на малките небитови потребители на регулиран пазар. 
Явно объркването е повсеместно. 
Производство на електроенергия 
Производството на електроенергия в страните от ЕС през четвъртата седмица на януари е било в обем от 44 711.7 GWh. 
От тях на фосилните горива се падат 42.5 % или 19 008.2 GWh, на ядрената енергия – 27.00 % или 12 066.9 GWh, а на ВЕИ 
(вкл.биомаса и хидроенергия – 30.5% или 13 636.5 GWh). 
В частност малко над половината от дела от 42.5 % от производството на електроенергия от  фосилните горива се пада на 
природния газ – 10 109.3 GWh или 22.6 %. 
Делът на производството на електроенергия от слънчеви централи е едва 2.2 % или 989.0 GWh, а от вятърна енергия – 
12.9 % или 5745.6 GWh. 
Прави впечатление съществения спад в производството на електроенергия спрямо седмица по-рано – 56 811.1 GWh. В 
процентно отношение през четвъртата седмица, спрямо третата на месец януари е по-високото производство на 
електроенергия от природен газ, от ядрена енергия, следвана от вятърните централи. 
Цените 
Европейските електроенергийни борси доказаха – стресиращите цени над 250 евро за MWh не са минало. Сигналите 
през първите три дни от миналата седмица бяха достатъчно ясни. Още с ден за доставка 24 януари 2022 г. цените на 
електроенергийните борси в сегмента „ден напред“ тръгнаха нагоре (плюс 23.5 %) и варираха от 236.66 евро за MWh в 
България и Румъния (БНЕБ или IBEX и OPCOM) до 245.94 евро за MWh в Чехия и Германия (плюс 27 %). 
Малко по-висока бе постигнатата стойност на електроенергийните борси в Хърватия и Словения (ръст с 26.6 %) – 246.19 
евро за MWh и Унгария – 246.20 евро за MWh (плюс 21.5 %). 
Като по-ниски се очертаха нивата, постигнати на Иберийския пазар (Испания и Португалия), където въпреки скока с 12.7 
% останаха на ниво от 227.00 евро за MWh. Очаквано, най-ниска бе постигнатата цена в този сегмент на 
електроенергийната борса в Полша – 202.14 евро за MWh. 
Ръстът в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси продължи и с ден за доставка 25 януари като 
цените почти се докоснаха до високите нива от 300 евро за MWh, регистриран през декември миналата година. Така 
европейските електроенергийни пазари напомниха, че факторът студено време в съчетание с политическото говорене 
особено за война и санкции може да задвижва неочаквани механизми. В резултат на БНЕБ и OPCOM цената в сегмента 
„ден напред“ скочи до 280.12 евро за MWh (плюс 22.00 %), на гръцката HENEX се повиши с 15.6 % до 280.81 евро за MWh. 
По-високи стойности бяха отчетени също и в Белгия (291.16 евро за MWh, ръст с 19.3 %), Австрия (296.85 евро за MWh, 
ръст с 20.6 %), Франция (295.11 евро за MWh, плюс 19.5 %) и Германия (297.29 евро за MWh, повишение с 20.9%). Спад бе 
регистриран единствено на Иберийския пазар (спад с 1.2 % до 224.24 евро за MWh) и Полша (понижение с 6.6% до 188.71 
евро за MWh). 
Характерната и през предходните дни на търговията слаба разнопосочност бе наблюдавана и с ден за доставка 26 
януари. Все пак на повечето от електроенергийните борси бе регистриран спад. Понижението варираше от 3.2 % (272.69 
евро за MWh) в Италия и 1.3 % (295.12 евро за MWh) в Унгария до 16.9 % в Австрия (246.75 евро за MWh) и 21.0% (234.98 
евро за MWh) в Германия. 
В същото време цената на БНЕБ и в Румъния нараства с 5.4 % и 2.2 % съответно (295.12 евро за MWh). Повишение беше 
отчетено и на Иберийския пазар – с 5.6 % (236.77 евро за MWh), Гърция – с 4.6 % (293.79 евро за MWh) и Сърбия – 2.7 % 
(267.50 евро за MWh). 
С ден за доставка 27 януари спадът продължи - от 1.8 % (232.50 евро за MWh на Иберийския пазар) и 3.3 % (284.03 евро 
за MWh) в Гърция до 12.0 % (259.70 евро за MWh) в Чехия и 21.4 % (188.53 евро за MWh) и 48.6 % (120.71 евро за MWh) в 
Германия. 
Ръст беше отчетен единствено в Хърватия и Словения - с 0.9 % до 264.98 евро за MWh и Сърбия – с 6.3% до 284.26 евро за 
MWh. 
С ден за доставка 28 януари разнопосочната търговия на европейските електроенергийни борси се запази.  
Няма как да не направи впечатление огромната разлика, както в процентно отношение, така и в ценово. Като цяло 
преобладаващ беше спадът. В същото време ценовите нива на електроенергийните борси със спад останаха по-високи от 
тези, на които бе отчетен ръст. Така например, стойностите на БНЕБ и OPCOM при спад с 6.3 % стигнаха до 243.36 евро за 
MWh. При спад с 4.4 % във Франция цените се понижиха до 250.65 евро за MWh. На другия полюс е Германия, където бе 
отчетен ръст с 44.4 % а цените стигнаха до 174.35 евро за MWh, а в Австрия при повишение с 6.2 % - до 205.07 евро за 
MWh. 
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Очаквано през почивните дни ценовите нива на европейските електроенергийни борси тръгнаха надолу. По-съществено 
бе понижението с ден за доставка 30 януари като цените се движеха в изключително широк диапазон - от 55.30 евро за 
MWh в Германия и 75.30 евро за MWh в Полша до 152.21 евро за MWh в България и Румъния и 218.72 евро за MWh в 
Италия, Хърватия и Словения и 230.50 евро за MWh на Иберийския пазар. 
Европейските електроенергийни борси стартират новата седмица със съществена волативност. Така например докато 
цената в сегмент ден напред във Франция намалява с 4.5 % до 213.48 евро за MWh в Германия расте с 253.0 % , за да се 
установи на ниво от 195.20 евро за MWh. При ръст със 167.6 % стойността в Полша достига до 202.63 евро за MWh, а в 
Белгия при ръст от 8.6 % са отчетени 202.44 евро за MWh. За отбелязване е и скокът с 40.8 % до 214.31 евро за MWh, 
постигнати на БНЕБ и OPCOM. 
Петрол, газ, СО2 
Цените на петрола сорт Brent през изминалата седмица продължиха уверения си ръст, достигайки в края на търговията 
до 90.54 долара за барел. Увеличението е съществено, предвид факта, че преди седмица цената бе 87.74 долара за 
барел, преди две – 83.96, а преди три – 80.7 долара за барел. Освен това цената е почти два пъти по-висока отпреди 
година – 53.26 долара за барел за 1 февруари 2021 г. Пазарите са в очакване на срещата на ОПЕК+, която ще се състои на 
2 февруари и, на която трябва да се вземе решение дали ще има увеличение на добива над настоящото ниво от 400 хил. 
барела на ден. Колкото повече наближава срещата, толкова по-сдържани са и прогнозите. 
На този фон цената на газа не можа да сбъдне очакванията и да тръгне надолу. Надеждите отпреди три седмици, когато 
бяха наблюдавани цени от порядъка на 77.03 евро за MWh се изпариха още през по-предната седмица, когато средната 
цена бе 88.76 евро за MWh. През изминалата седмица газа попадна под влиянието на политическото говорене. 
Безучастието на самата Европа на фона на новините за търсенето от страна на САЩ на допълнителни доставки заради 
напрежението Русия-Украйна донякъде бе успокояващо за пазарите. 
Разбира се, Европа ще има нужда от по-високи доставки, тъй като газохранилищата продължават да се изпразват. Към 29 
януари европейските подземни газохранилища са запълнени едва до 38.99 % или 435.2612 TWh, а предстоят още два 
зимни месеца. За сравнение на 30 януари 2021 г. европейските подземни газохранилища са били запълнени до 52.31 % 
или 588.5453 TWh. На настоящото ниво са били някъде през втората десетдневка на февруари, но при значително по-
топла зима. Разбира се, трябва да се отчете фактът за доставки на LNG и слабо нагнетяване от 897.02 GWh. Фактът, че 
само след няколко месеца предстои период на запълване на газохранилищата вече започва да повдига въпроса за 
цената през следващата година. Трябва да припомним и настояването но ЕК за отказ от дългосрочните договори особено 
с „Газпром“. Някои от страните, които вече сключиха петгодишни договори предвиждат 80 % от цената да е по газовите 
хъбове. 
Що се касае до цената на емисиите, те също поднесоха нова изненада, завършвайки търговията на борсата ICE в петък на 
прага на 90 евро за тон – 89.39 евро за тон. Тенденцията за цени от 80.47 евро за тон преди две седмици не успя да се 
запази, стойността продължи да расте. 
Само преди година, когато цената на СО2 достигна 30 евро за тон се смяташе за притеснително повишение. Днешните 
89.39 евро за тон за компаниите обществен доставчик като българската НЕК са убийствени. 
Тенденции 
Цените на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ дават почти от една година сигнали, че 
ситуацията на пазара се променя. Либерализираните пазари и напредналите икономики със социални системи, 
съобразени с особеностите на всяка страна от Европа успяха и успяват да реагират по значително по-адекватен начин. 
Сътресенията от смяната на политическите правителства в други европейски страни не се отрази на социалните системи, 
инвестициите в икономика и енергетиката, насочена към енергийния преход се осъществяват. Германия например даде 
ход на редица водородни проекти. Държавите работят по плановете си за климат и енергетика и се готвят за защита на 
преразглеждането им, което предстои през месец март 2023 година. Осъществяват се Плановете за възстановяване и 
устойчивост. 
България се оказа защитена от съществуването на регулирания пазар. Временно. Мораториумът върху цените на 
електроенергията, топлинната енергия и водата все още е в сила. Временно. Старият състав на Комисията за енергийно и 
водно регулиране е все още на поста си. Временно. Затова пък новият състав на „Булгаргаз“ е оповестен. 
В същото време в Плана за възстановяване и устойчивост, а и извън него страната ни има ангажимент – либерализиране 
на електроенергийния пазар. Процесът трябва да стартира тази година при настоящите цени на електроенергията и с 
ясна дефиниция за енергийно уязвими потребители. КЕВР ще трябва да изпълнява малко по-различни функции още от 1 
юли 2022 г. Дотогава пак всичко е временно. Енергийният преход на ЕК е на прага и по отношение на комплекса „Марица 
Изток“. Планове за капацитет няма, а Европа не смята да се отказва от зелената сделка, напротив. Зимата ще свърши, а 
ТЕЦ „Марица Изток 2“ ще се окаже в нова ситуация. Дали ще е временна? 
Напрежението Русия-Украйна в един момент ще приключи, а през март вероятно ще дойде и поканата от „Газпром“ за 
първите преговори по новия договор с „Булгаргаз“. Защото от юни ще трябва да започне запълването на 
газохранилището в Чирен. Азиатските пазари от пролетта ще започнат да вдигат цените, а това за LNG доставките е 
показателно. 
На този фон всички са изключили от сметките си факта, че Европа в един момент ще отвори границите и икономиката, и 
ще сложи край на удобното извинение COVID. Още преди пролетта, или след нея. Тогава на вратата на българската 
енергетика ще почукат кандидатите от късата листа за АЕЦ „Белене“. 
Европейският електроенергиен пазар е общ и отчита всички тенденции – от обещанията и политическото говорене до 
ниските зимни и високите летни температури. Ефектът на пеперудата не е особено желан в тези среди. 
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Мениджър 
 
√ Парламентът одобри удължаване на квотата за ваучери за храна за 2021 г. 
Предстои увеличение на месечната необлагаема сума до 200 лв. и на квотата за 2022 г. до 1 млрд. лв.  
В петък, 28 януари, министърът на финансите издаде първите заповеди за квоти за ваучери за храна за 2022 г. Това стана 
възможно след като Народното събрание одобри на второ четене удължаването на някои разпоредби бюджета за 2021 
г., включително квотата за ваучери за храна. По този начин работодателите ще могат да предоставят на своите служители 
ваучери за храна за януари и февруари до приемането на бюджет 2022 г. 
Квотата за ваучери за храна се определя в Държавния бюджет в началото на всяка година, като публикуваният за 
обществено обсъждане Проект на бюджет за 2022 г. предвижда квотата да нарасне до 1 млрд. лв. През 2021 г. квотата се 
равняваше на 390 млн. лв. и беше изчерпана още през ноември. Месечната необлагаема сума под формата на ваучери за 
храна в момента е до 80 лв. на служител и се очаква да нарасне до 200 лв. през 2022 г. 
Министърът на финансите обяви преди дни, че с ваучерите за храна ще може да се плащат и битови сметки за 
електрическа енергия и вода, като така правителството ще стимулира работодателите да предоставят допълнителни 
средства на своите служители за покриване на растящите разходи за комунални услуги. 
„Подобряването на системата на ваучерите за храна и увеличението на необлагаемата сума до нива, сравними с 
европейските, са добро средство за борба със сивата икономика и изсветляването на доходите. Редица наши прочувания 
показват, че ваучерите за храна увеличават местното потребление, събираемостта на данъците и водят до изсветляване 
на икономиката в размер на 15-20% от размера на квотата,“ казва Меди Бенбугера, изпълнителен директор на Идънред 
България и председател на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България. Потребителите на ваучери за 
храна в България са над 500 000 души всеки месец, като това остава най-популярната социална придобивка в България и 
нейните ползи за мотивацията, покупателната способност и благосъстоянието на работещите е неоспорима. 
Във връзка със зачестили медийни публикации относно данъчното третиране на ваучерите за храна – облагането с ДДС 
на ваучери за храна няма да се промени през 2022 г. И в момента ваучерите за храна се облагат с ДДС при извършването 
на замяна на ваучера с храна и хранителни продукти от крайния потребител. Нито работодателите, нито служителите ще 
плащат допълнителен ДДС върху номиналната стойност на ваучерите за храна, както се твърди в някои медийни 
публикации. 
 
√ Какво съдържа приходната и разходната част в Бюджет 2022 
Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 година и 
актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2022-2024 година, която представлява мотивите 
към законопроекта. 
Настоящата актуализирана средносрочна бюджетна прогноза включва и ефектите от определени приоритетни мерки, 
посочени в Споразумението за съвместно управление на Република България в период 2021г.-2025 г., ,уточняват от 
пресслужбата на Министерски съвет. 
Ето какви са параметрите в план-сметката в повече детайли: 
Растежът на БВП ще се ускори до 4,8 % през 2022 г., движен от инвестициите. Публичните инвестиции ще бъдат 
подкрепени от средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Частното съфинансиране по 
линия на НПВУ ще стимулира и частните инвестиции. Те ще нарастват и поради подобрение на очакванията, свързани с 
намаление на несигурността сред икономическите агенти и повишеното търсене. 
Средногодишното повишение на Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) през 2022 г. се прогнозира 
да бъде 5,6 %, а инфлацията в края на годината ще се забави до 3,1 %. В съответствие с пазарните очаквания, 
международната цена на петрола тип „Брент“ се очаква да се понижи с малко над 12% в края на 2022 г., което ще доведе 
до поевтиняване на транспортните горива за съответния период. Във връзка с това, енергийните стоки ще имат 
отрицателен принос за формиране на инфлацията в края на годината. Приносът на компонентите на базисната инфлация 
ще се засили както поради нарастване на вътрешното търсене, така и по линия на вторични ефекти от поскъпването на 
енергоносителите. 
През 2023 и 2024 г. отрицателният принос на енергийните стоки ще се запази, поради очакваната низходяща динамика 
на международните цени. Вследствие на това инфлацията в края на годината се очаква да продължи да се забавя, 
съответно до 2,4 % и 2,0 %. До края на прогнозния период приносът на базисните компоненти на ХИПЦ ще бъде водещ за 
формиране на инфлацията в страната, но ще се забавя. Средногодишният темп на инфлация ще бъде 2,7% през 2023 г. и 
2,2% през 2024 г. 
Предвиденото временно разхлабване на фискалната политика през 2020 и 2021 г., наложено от икономическите, 
здравните и социалните предизвикателства се реализира при по-ниски от очакваните нива на фискалната позиция, а 
доколкото в настоящата прогноза са заложени и фискални ефекти от политики, мерки и допусканията на правителството, 
чийто мандат покрива изцяло прогнозния период, то в средносрочен план се предвижда дефицитът по КФП да достигне 
4,1 % от БВП през 2022 г. (с включени COVID-19 мерки), с последващи годишни стъпки за фискална консолидация, като 
дефицитът по КФП намалява до 3,0 % от БВП през 2024 г. 
От гледна точка на ограничението на фискалното правило за дефицита по КФП (без отчитане на ефекта от COVID-19 
мерките) за целия прогнозен период бюджетното салдо е в рамките на ограничението за дефицит до 3 на сто от БВП, 
като за 2020 и 2021 г. се наблюдава положително салдо, съответно в размер на 0,2 % от БВП и 2,1 % от БВП, а за годините 
от прогнозния период - отрицателно салдо - в рамките на 2,5-3,0% от БВП. 
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При приходите в настоящата прогноза се наблюдава ръст в номинално изражение за целия тригодишен период. Като 
относителен дял от БВП за 2022 г. те са 40,0 %, за 2023 г. - 40,3 % и за 2024 г. - 40,2 %. 
По отношение на разходите за периода 2022-2024 г. се наблюдава номинален годишен ръст, но като дял от БВП те 
намаляват от 44,2 % от БВП до 43,2 % от БВП. В средносрочен план разходите по КФП (без разходите, извършвани от 
сметки за средства от ЕС и по други международни програми и договори, приравнени към тях, вкл. свързаното с тях 
национално съфинансиране) са в рамките на 40 %-то правило по ЗПФ, като бележат спад от 40,0 % от БВП през 2022 г. до 
37,1 % от БВП през 2024 г. 
Предвижда се консолидация на дефицита на сектор „Държавно управление“ към края на периода, като отрицателното 
салдо по бюджета намалява за периода 2022-2024 г. През 2021 г. се очаква бюджетното салдо да бъде отрицателно в 
размер на 4,0 % от БВП. В средносрочен план се очаква дефицит в размер съответно на 5,5 % от БВП за 2022 г., 3,6 % за 
2023 г. и 2,8 % от БВП за 2024 г. Ако се отчете въздействието на временните приходни и разходни мерки, свързани с 
предотвратяване разпространението на COVID-19 в страната и ограничаване последиците от кризата, отрицателното 
салдо на сектор „Държавно управление“ за текущата година се очаква да е в размер на 3,3 % и съответно 3,5% за 2023 г. 
За периода 2022-2024 г. предвидената политика в областта на данъците ще продължи да се придържа към установените 
принципи и насоки през последните години, като основните й цели отново са насочени към поддържане на 
икономическия растеж, подобряване на бизнес средата, борбата с данъчните злоупотреби и повишаване на фискалната 
устойчивост в дългосрочен план. Запазват се основните приоритети, свързани с подобряване на събираемостта на 
приходите, предотвратяването на възможности за укриване и невнасяне на данъци и осигуровки и намаляване на 
административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. С предвидените мерки в политиката по приходите се 
цели гарантирането на необходимия финансов ресурс за изпълнение на разходните политики на правителството. 
Предвижда се запазване на ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за данъците върху доходите на 
физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, икономически растеж и заетост. 
С проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. е предложено като временна мярка за 2022 
г. да се предостави възможност за използване на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното 
подоходно облагане като разплащателно средство за заплащане не само за храна, но и за погасяване на сметки за 
ползвани за битови нужди електрическа енергия и вода. 
Осигурителна политика:  
Новите моменти са свързани с увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица за целия 
период от 3 000 лв. на 3 400 лв., считано от 1 април 2022 г.; увеличаване на минималния осигурителен доход за 
земеделските стопани и тютюнопроизводители за целия период от 420 лв. на 710 лв., до размера на MP3, приравнено на 
минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, считано от 1 април 2022 г.; увеличаване на минималния 
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за целия период от 650 лв. на 710 лв., считано от 1 април 2022 г.; 
увеличаване на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи 
професии на нивото на минималната работна заплата за 2022 г. - 710 лв., като се извършва корекция само по отношение 
на позициите, които са под определения размер, считано от 1 април 2022 г. 
Разходните политики на Бюджет 2022 са, както следва: 
Политика по доходите. В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. е 
разчетено увеличение на размера на минималната работна заплата за 2022 г. от 650 на 710 лв., считано от 1 април 2022 
г. Последващо увеличение за 2023 и 2024 г. се предвижда да бъде обвързано с въвеждане механизъм за определяне на 
размера на минималната работна заплата. 
За 2022 г. е разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности. 
Също така, за заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране 
на възнагражденията, увеличението е в размер 89,3 млн. лв. Предвидено е също увеличение на заплатите на 
педагогическите специалисти. 
Социална политика. За периода 2022-2024 г. приоритети са оптимизиране на социалното подпомагане на уязвимите 
групи от населението, гарантиране на тяхната социална защита чрез по-добра целенасоченост на социалните помощи, 
повишаване ефективността на програмите и усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на социалните помощи 
в съответствие с динамично променящите се условия на средата. 
За 2022 г. са предвидени допълнителни средства за изпълнението на мерки, заложени в Споразумението за съвместно 
управление на Република България в периода 2021 - 2025 г., както следва: 
•    90,0 млн. лв. - за повишаване ефективността на семейните помощи за деца. За целта от 1 април 2022 г. се предвижда 
увеличаване на доходния критерий по чл. 4 и 4а от Закона за семейни помощи за деца, съответно от 410 лв. на 510 лв. - 
за получаване на пълния размер на помощта, и от 410,01 лв. до 510 лв. на 510,01 лв. до 610 лв., включително - за 
получаване на 80 на сто от пълния размер на помощта. Наред с доходния критерий от 1 април 2022 г. се предвижда и 
увеличаване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не 
повече от 20-годишна възраст, съответно: за семейства с едно дете - с 10 лв. (от 40 лв. на 50 лв.), за семейства с две деца - 
с 20 лв. (от 90 лв. на 110 лв.), за семейства с три деца - с 30 лв. (от 135 лв. на 165 лв.) и за семейства с четири деца - с 30 
лв. (от 145 лв. на 175 лв.); 
•    6,6 млн. лв. - за плавна промяна в периода 2022-2024 г. чрез корекция в посока увеличаване на индивидуалните 
проценти, които определят границата за достъп и на размера на получаваните социални помощи за най-уязвими групи от 
населението за постигане на общоевропейските цели и приоритети в социалната сфера, свързани със схемите за 
минимален доход; 
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•    56,7 млн. лв. - за създаване на условия и възможности за социално приобщаване и предоставяне на целенасочена и 
насърчителна подкрепа на уязвимите групи от хора с увреждания, имащи благоприятно въздействие върху качеството на 
живот и превенция от социалното изключване, в т.ч. за увеличаване финансовата подкрепа по Закона за хората с 
уврежданията в резултат на нарастването на линията на бедност и за гарантиране на безвъзмездна преводаческа услуга 
по Закона за българския жестов език; 
•    223,5 млн. лв. - за обезпечаване на кумулативния ефект от увеличаването на минималната работна заплата и на 
коефициента от 1,2 на 1,4 при определяне на възнаграждението на личните асистенти по Закона за личната помощ; 
•    50,1 млн. лв. - за допълване на средствата за изплащане на целеви помощи за отопление във връзка с увеличаването 
на правоимащите и поскъпването на енергоносителите; 
•    38,8 млн. лв. - за увеличаване от 1 април 2022 г. на минималния дневен размер на паричното обезщетение за 
безработица от 12,00 на 18,00 лв. и на максималния дневен размер от 74,29 лв. на 85,71 лв.; 
•    22,2 млн. лв. - за увеличаване на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на нивото на 
минималната работна заплата от 380 лв. на 650 лв. (в сила от 1 октомври 2021 г.), а от 1 април се увеличава от 650 лв. на 
710 лв.; 
•    3,0 млн. лв. - за месечните възнаграждения на професионалните приемни семейства за компенсиране нарастването 
на MP3; 
•    36,5 млн. лв. - за месечни целеви помощи при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична 
обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст по чл. 166 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане; 
•    26,0 млн. лв. - за разходи за допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално подпомагане, 
Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ във връзка с работа в рискови условия и 
положен извънреден труд по овладяването на пандемията от COVID-19 за шест месеца; 
•    111,7 млн. лв. - за увеличаване средно с 31 % на стандартите за финансиране на социалните услуги, в т.ч. във връзка с 
ефекта от увеличаване на минималната работна заплата, считано от 1 април 2022 г. 
•    410,0 млн. лв. - за продължаване на т.нар. мярката 60/40 за подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта за шест 
месеца, за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които със 
заповед на компетентен орган са наложени временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено 
извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по мярка „Запази ме плюс“, за изплащане на 
средства за субсидирана заетост за мярка „Заетост за теб“ въз основа на акт на Министерския съвет, както и в подкрепа 
на Националния план за действие по заетостта през 2022 г. във връзка с преодоляване последиците на пазара на труда от 
COVID-19 криза за шест месеца. 
•    852,0 млн. лв. - за изплащане на добавки към пенсиите на пенсионерите за първите шест месеца на 2022 г. във връзка 
с преодоляване на последиците от COVID-19, в т.ч. 750,0 млн. лв. са заделени по сметка за чужди средства. 
Политика в областта на здравеопазването. Политиката в областта на здравеопазването е насочена към подобряването на 
ефективността и удовлетвореността на гражданите от функционирането на сектора. Предвидени са програми и мерки, 
които подпомагат изпълнението на специфичната препоръка на ЕК към България да подобри ефективността на разходите 
на системата на здравеопазването, както и достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките 
плащания от страна на пациентите и чрез преодоляване на недостига на медицински специалисти. 
За овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 за 2022 г. и в съответствие с приетите със Споразумението за 
съвместно управление на Република България в период 2021-2025 г. краткосрочни и средносрочни стратегически мерки в 
областта на здравеопазването, са осигурени допълнителни средства, както следва: 
•    267,2 млн. лв.- за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19, с оглед създаване на максимални 
възможности за ваксинация на населението и повишаване обхвата с ваксини срещу COVID-19, особено в групите от 
населението с доказан повишен риск от тежко протичане на заболяването, хоспитализация и смърт; 
•    352,0 млн. лв. - за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по 
предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица за 
шест месеца; 
•    131,8 млн. лв. - за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19 и за поддържане на резерв от 
лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични 
състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти; 
•    101,2 млн. лв. - за осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове на учениците от I до XII 
клас, бързи антигенни тестове и PCR тестове за установяване на COVID-19 и лични предпазни средства, медицински 
изделия и дезинфектанти с цел ограничаване разпространението на COVID-19; 
•    118,5 млн. лв. - за подкрепа на медицинския персонал, който работи в условията на огромно напрежение при 
извънредна епидемична обстановка, чрез изплащане на месечна добавка към възнагражденията на изпълнителите на 
болнична медицинска помощ чрез бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за шест месеца; 
•    3,8 млн. лв. - за ускорено изграждане на Националната здравно-информационна система и развитие на дистанционни 
здравни услуги чрез въвеждане на електронно здравно досие и задължителна електронна бяла рецепта, както и 
обезпечаване на системата за нормален работен режим за електронно здравеопазване; 
•    2,0 млн. лв. - за детско здравеопазване с оглед разширяване на обхвата на биохимичен скрининг за бременни от 
минимум 90 % при достигнат обхват през 2021 г. от 40 %; 
•    20,0 млн. лв. - за изграждане на Национална педиатрична болница с цел създаване на условия за съвременно и 
комплексно медицинско обслужване на деца; 
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•    28,0 млн. лв. - допълнителни субсидии за лечебните заведения за болнична помощ за поддържане готовността на 
клиники/отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на 
COVID-19 и за финансиране на дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, като оказване на 
спешна медицинска помощ, лечение на психични заболявания, туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания, 
структури в труднодостъпни и отдалечени райони и други социално-значими звена, както и за развитие на донорството и 
трансплантациите на стволови клетки; 
•    13,2 млн. лв. - за издръжката на децата в детските ясли, с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане 
на такси, считано от 1 април 2022 г. Разчетите са направени при средна стойност на издръжката от 1 125 лв. на дете 
годишно за около 15 661 деца в детски ясли; 
•    100,0 млн. лв. - заделени по сметка за чужди средства за изплащане на еднократна сума в размер на 75 лв. към 
пенсиите за стимулиране на ваксинирането сред пенсионерите, като една от най-уязвимите групи от населението с оглед 
предотвратяване на разпространението на COVID-19. 
С цел подобряване на ефективността на разходите и удовлетвореността на гражданите от функционирането на здравния 
сектор, по бюджета на Националната здравноосигурителна каса са предвидени допълнително 581,1 млн. лв. за 
здравноосигурителни плащания, от които 280,0 млн. лв. за създаване на ефективно работеща доболнична помощ, 
включително за реализира на допълнителни дейности свързани с профилактика, наблюдение и лечение на деца. Това ще 
доведе до намаляване на разходите за болнично лечение. 
Приоритетите в областта на общинското здравеопазване са насочени към финансирането на медицинското обслужване в 
здравните кабинети в детските градини и училищата, на детските ясли и яслените групи към детските градини, детските 
кухни, здравните медиатори, общинските съвети по наркотични вещества и психосоциална рехабилитация, за което са 
разчетени допълнително 23,1 млн. лв. През 2022 г. продължава финансирането на здравните медиатори, като средствата 
за тях са увеличени с 0,5 млн. лв. 
Политика в областта на образованието. 
През периода 2022-2024 г. ще продължи реализирането на интегрирани политики, с фокус към образование и личностно 
развитие на децата и учениците, насърчаване на иновациите, квалификация на педагогическите специалисти, 
модернизиране на образователните институции, повишаване качеството на висшето образование и развитие на научния 
потенциал. 
За предучилищното и училищното образование за 2022 г. в съответствие със Споразумението за съвместно управление 
на Република България в периода 2021 - 2025 г. за осигуряването на висококачествено образование и обучение за всички, 
независимо от произхода, формирането на високо образовани, иновативни и активни личности, способни да се 
реализират успешно като професионалисти и като отговорни граждани са осигурени допълнителни средства, както 
следва: 
•    315,0 млн. лв. - за предвиденото нарастване на средствата за делегираните дейности в образованието във връзка с 
продължаване на политиката за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна 
работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата за страната, с цел да се стимулира навлизането на 
млади и квалифицирани педагози в системата на предучилищното и училищното образование, компенсиране ръста на 
минималната работна заплата и за увеличение на средствата за издръжка по стандарти; 
•    16,0 млн. лв. - за увеличаване на норматива за подпомагане храненето (безплатни закуски) на децата от 
задължителната предучилищна възраст и от учениците от начален етап (от I до IV клас); 
•    70,0 млн. лв. - за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини, детски ясли и 
училища, с оглед продължаване на възможността за осъвременяване и разширяване на материалната база; 
•    15,0 млн. лв. - за изграждане на нови спортни площадки и ремонт на съществуващи такива в училищата; 
•    84,8 млн. лв. - за издръжка на децата в детските градини, с оглед пълното освобождаване на родителите от 
заплащане на такси за детски градини, считано от 1 април 2022 г; 
•    18,0 млн. лв. - за продължаване поетапното разширяване на достъпа и обхващане в задължително предучилищно 
образование на 4-годишни деца; 
•    6,5 млн. лв. - за предпазни материали и консумативи в условия на епидемична обстановка от разпространението на 
COVID-19, с цел осигуряване на безопасно присъствено обучение; 
•    22,6 млн. лв. - за продължаване изпълнението на Националната програма „Отново заедно“, насочена към 
подобряване на социални и здравословен начин на живот на учениците; 
•    100,0 млн. лв. - за повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, гарантирани за всеки ученик 
чрез допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи 
постижения; 
•    6,5 млн. лв. - за осигуряване на транспорт на деца и ученици, включително за поддръжка на автобуси; 
•    10,0 млн. лв. - за закупуване на училищни автобуси, за да бъдат осигурени условия за безопасно превозване на децата 
и учениците до най-близката детска градина или училище; 
•    10,0 млн. лв. - за нова национална програма за осигуряване на образователни медиатори и социални работници за 
институциите, в които се обучават деца от уязвими групи; 
•    13,0 млн. лв. - предвидени средства за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са 
приети поради липса на места в държавни и общински детски градини и училища. 
В областта на висшето образование, с цел насърчаване на усилията на автономните висши училища за непрекъснато 
развитие на качеството на предлаганото виеше образование, подпомагането им при въвеждането, развитието и 
усъвършенстването на вътрешните системи за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния 
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състави, и в съответствие със Споразумението за съвместно управление на Република България в периода 2021 - 2025 г. 
са осигурени допълнителни средства в размер на 54,0 млн. лв., разпределени както следва: 
•    5,5 млн. лв. - за осигуряване на ръст от 10 на сто на средствата за стипендии на студентите; 
•    43,5 млн. лв. - за издръжка на обучението, в т.ч. за осигуряване на увеличения разчетен брой средно приравнен брой 
учащи, за поетапно увеличение на диференцираните нормативи за издръжка на обучението за хуманитарни, технически 
и педагогически науки, за компенсиране на студенти, освободени от заплащане на такси за обучение, обучаващи се в 
професионални направления и защитени специалности с най- висок очакван недостиг на пазара на труда, за 
компенсиране ръста на минималната работна заплата; 
•    5,0 млн. лв. - за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност и за издаване на 
учебници и научни трудове. 
Политика в областта на енергетиката. С цел смекчаване на икономическите последици от внезапно настъпилата 
нестабилност на цените на електрическата енергия и природния газ, са заделени средства по сметки за чужди средства 
за подпомагане на бизнеса по политиката в областта на енергетиката в размер на 931,5 млн. лв., а именно: 
•481,5 млн. лв. - за изпълнение на Програмата за компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и на 
електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични 
разходи и за изпълнение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия;  
•    450,0 млн. лв. - за компенсация за високите цени на електрическата енергия и природния газ за крайните небитови 
потребители за първото тримесечие на 2022 г. 
По бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ са разчетени средства в размер на 2 644,5 млн. лв., 
като с част от тях ще бъде осигурено допълващо финансиране на тези мерки. 
За 2022 г. са планирани допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, респективно Агенция „Пътна инфраструктура“, спрямо ЗДБРБ за 2021 г., в размер на 1 671,4 млн. лв., 
от които 1 001,4 млн. лв. за текущи разходи, в т.ч. 952,3 млн. лв. за текущ ремонт и поддържане на републиканската 
пътна мрежа и 670,0 млн. лв. за капиталови разходи, в т.ч. 640,8 млн. лв. за основен ремонт на републиканската пътна 
мрежа и за изграждането на приоритетни инфраструктурни проекти. 
В прогнозата за 2022 г. са включени размерите на основните бюджетни взаимоотношения между общините и централния 
бюджет в общ размер 5 607,8 млн. лв., от които обща субсидия за делегираните от държавата дейности - 4 889,3 млн. лв.; 
обща изравнителна субсидия - 379,0 млн. лв.; трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - 
48,2 млн. лв.; целева субсидия за капиталови разходи - 291,3 млн. лв. Общата субсидия за държавни дейности за 2022 г. е 
увеличена с 556,8 млн. лв. или с 12,9 % спрямо 2021 г. Общата изравнителна субсидия е увеличена с 49,6 млн. лв. или с 15 
% спрямо 2021 г. Целевата субсидия за капиталови разходи е увеличена е 67,2 млн. лв. или с 30 % спрямо 2021 г. 
Приоритет за страната остава и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми, чрез които да 
се постигне устойчив икономически растеж, по-висока заетост, социално включване, социално, икономическо и 
териториално сближаване и изграждане на конкурентоспособна и иновативна икономика. 
Заделеният за България ресурс по инициативата REACT-EU е в размер на 1,283 млрд. лв., а средствата са разпределени в 
пет от действащите оперативни програми от програмен период 2014-2020 г., които позволяват финансиране на дейности, 
необходими за противодействие на COVID-19 За 2022 г. предвидените разходи по механизма REACT- EU се очаква да 
бъдат в размер на 394,9 млн. лв., за 2023 г. - 249,9 млн. лв. и за 2024 г. - 44,2 млн. лв. 
Финансовият пакет, от който България може да се възползва по Механизма за възстановяване и устойчивост (Recovery 
and Resilience Facility), се очаква да бъде 6,268 млрд. евро безвъзмездна финансова помощ (по текущи цени) и около 
4,549 млрд. евро заеми (по цени от 2018 г.). Механизмът не регламентира изисквания по отношение на национално 
съфинансиране. Периодът, в който може да се поемат правни задължения за основния финансов пакет в размер на 70 % 
от общата сума за безвъзмездната подкрепа, е до 31 декември 2022 г., а за остатъка от 30 % - между 1 януари 2023 г. и 31 
декември 2023 г. 
Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране през 2022-2024 г. се очаква в края на периода 
държавният дълг да достигне до ниво от 47,1 млрд. лв., а съотношението на държавния дълг спрямо БВП до 29,3 %, 
плавно удължаване на средния остатъчен матуритет на дълга, както и увеличение на дела на вътрешния държавен дълг в 
структурата на дълга (от 20,5 % в края на 2020 г. на 34,6 % в края на 2024 г.). 
 
√ Шефът на стоковите борси и тържища: Ще трябва да свикваме с по-скъпите зеленчуци 
 „Ще трябва да свикваме с високите цени на зеленчуците, Към момента българските краставици се движат в диапазона 
на 4.80 - 5.20 лв. на едро, като цената ще скача още заради по-скъпите газ и ток, както и изискванията за по-високи 
осигуровки на земеделските производители". Това заяви пред Нова телевизия председателят на Държавната комисията 
по стокови борси и тържища Владимир Иванов. 
Той обясни, че в рамките на една година средният процент на увеличение на основната потребителска кошница е 17,1 
пункта. 
По думите му към момента има над 30% разлика на годишна база при цените на доматите, 40-43% при краставиците, 
35% при олиото, 20% при захарта и 15% при пилешкото месо. При плодовете и зеленчуците има ръст от 22% в сравнение 
със януари 2021 г., а при основните хранителни продукти увеличението е 14%. 
 „Наблюдаваме един постоянно устойчив процес на повишаване на цените, който в никакъв случай не е шоков и рязък. 
Шоково поскъпване е, ако в рамките на седмица  - цените се вдигнат със 7, 8, 10 процента”, посочи той.  
По думите на Иванов единственият фактор, който задържа резкия скок на цените е ниското платежоспособно търсене и 
мощната конкурентна среда. 

https://nova.bg/news/view/2022/01/30/354949/%D1%88%D0%B5%D1%84%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D0%B8/
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Според него обаче това ще има редица негативни последици. „ Ще се появят продукти с много ниско качество, за да 
задоволят нуждите на хората с ограничени средства. Всичко идва от неравновесието на пазара на енергийните ресурси. 
Тази тенденция се следва и от пазара на храни”, подчерта той. 
Иванов заяви, че през лятото ще има едно задържане на цените на плодовете и зеленчуците заради излизането на по-
масовата полска продукция. 
„През последните десет дена сме свидетели на едно плато, тоест на минимизиране на темпа на увеличение. Това ще 
наблюдаваме и през лятото. Едва ли ще видим голямо връщане назад“, коментира той. 
„Надеждата е да видим стабилизация на пазара на енергийни ресурси, тоест системите да се оптимизират и да станат 
предвидими и добре да се планира, Тогава може да видим и дефлационни процеси – при положение разбира се, че 
климатът е благосклонен и има добри реколти”, добави Иванов. 
 
√ НОИ отвори горещ телефон за пенсионни консултации 
От вчера Националният осигурителен институт (НОИ) разкри гореща телефонна линия за пенсионни консултации. На 
телефонен номер 02 926 11 11 (мобилен 0882 187 111) ще се предоставя информация, свързана изцяло с актуалните 
промени в пенсионното законодателство, правото на пенсия и възможностите за пенсиониране, без да бъдат 
извършвани справки, изискващи предоставяне на лични данни. 
Временният телефон ще се обслужва от експерти по пенсионни въпроси в териториалните поделения на НОИ в цялата 
страна. С консултациите си те ще допълват услугите, предоставяни чрез единния телефонен номер 0700 14 802 от 
Контактния център на институцията. 
Мобилните разговори с горещата телефонна линия по пенсионни въпроси на НОИ са на цени според индивидуалния 
тарифен план за разговори в съответната мобилна мрежа. Разговорите с Контактния център на НОИ от фиксирана мрежа 
са на цената на един градски разговор за цялата страна. За разговори от мрежа на мобилни оператори, включително и 
международни, се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план на лицето. 
Анализът на натовареността на операторите в Контактния център на НОИ показва, че през 2021 г. общият брой на 
обработените обаждания доближава 192 000. Най-голям брой обаждания са свързани с болнични и майчинство – малко 
над 35% от контактите. От условията за отпускане и изплащане на пенсиите са се интересували 27% от питащите. Също 
толкова са задали бързи уточняващи въпроси. Малко над 8% от обадилите се са потърсили информация относно 
обезщетенията за безработица, а други 3% са имали въпроси относно електронните услуги на НОИ. Над 85% от 
запитванията са получили решение още с първото свързване с центъра, като средната продължителност на един 
телефонен разговор е около три минути и половина, показват още статистическите данни. 
 
√ Пеканов определи като приемлив бюджетът с така заложения дефицит 
Бюджетът с така заложения дефицит е приемлив. Това заяви в ефира на Нова телевизия Атанас Пеканов, икономист и 
бивш заместник министър-председател по управление на европейските средства в служебното правителство на Стефан 
Янев. 
"България трябва да инвестира много повече в човешкия потенциал и този бюджет е първата стъпка в тази посока. С така 
заложения бюджет - 3% аз не виждам проблем", каза Пеканов. 
Той обясни, че при този бюджет няма пречка за България да влезе в Еврозона, защото фискалните правила не важат към 
този момент. "В момента текат разговори какво да се случи с фискалните правила от догодина. Ако изискването за 
държавите да нямат дефицит повече от 3% се върне, това може да бъде проблем за България", обясни икономистът.  
Пеканов коментира и нивата на инфлацията у нас. Той обясни, че основният фактор за високите нива на инфлация у нас 
са енергийните цени, "които могат да пострадат още, ако се затегне още повече геополитическата ситуация". По думите 
му, цените на тока ще останат високи до пролетта, след което ще започне спад.  
На въпрос подготвя ли се нова лява партия с негово участие Пеканов заяви, че няма да прави политическа партия. "Аз съм 
се върнал в нещата, в които съм експерт - макроикономика, парична политика, фискална политика, това е полето, в което 
аз се чувствам добре", категоричен е той.  
 
√ Борсите в Европа започват седмицата с оптимизъм 
Технологичните акции подкрепиха възстановяването на европейските борсови индекси в ранната търговия в 
понеделник, въпреки че на пазара останаха опасенията, свързани със затягането на паричната политика, нарастващата 
инфлация и геополитическото напрежение преди ключовите срещи на Английската централна банка и Европейската 
централна банка, които ще се проведат през тази седмица, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,62 пункта, или 0,56%, до 468,17 пункта, възстановявайки се 
частично от най-лошата си седмица от повече от два месеца. Технологичният индекс SX8P се повиши с 2,14%, но остава с 
13% на червено за януари. 
Немският показател DAX се повиши с 97,52 пункта, или 0,64%, до 15 416,47 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 записа спад от 4,43 пункта, или 0,06%, до 7 461,64 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 13,53 
пункта, или 0,19%, до 6 979,41 пункта. 
Притесненията относно доставките на газ за Западна Европа продължават, като Великобритания предупреди, че е „много 
вероятно“ Русия да иска да нахлуе в Украйна, а генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг каза, че континентът 
трябва да диверсифицира своите енергийни доставки. 
„Инвеститорите ще продължат да мислят от една страна за геополитическите рискове и предстоящите увеличение на 
лихвите, а от друга за стабилните макроикономически и корпоративни фундаменти. В резултат на това нестабилната 

https://nova.bg/news/view/2022/01/31/355041/%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0/
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търговия изглежда ще продължи“, коментира Марк Хефеле, главен инвестиционен директор в UBS Global Wealth 
Management. 
Бенчмаркът STOXX 600 изглежда ще завърши януари с месечен спад от 3,5%, което повдига много въпроси за 
дългосрочните перспективи за акциите през 2022 г., тъй като финансовите отчети за последното тримесечие, 
напрежението между Русия и Запада и потенциално по-строгите парични политики натежават върху пазарите. 
Вниманието на инвеститорите тази седмица е насочено към срещите на Европейската централна банка и Централната 
банка на Англия в четвъртък, които се очаква да предоставят нова информация за посоката, в която двете институции ще 
насочат политиките си, след като агресивният тон на Федералния резерв на САЩ доведе до резки движения на пазарите 
през миналата седмица. 
От ЕЦБ не се очакват някакви незабавни действия, тъй като още миналият месец централната банка изложи плановете си 
за прекратяване на своята пандемична програма за спешни покупки в размер на 1,85 трлн. евро до края на март. 
Нарастващият ценови натиск може обаче да накара ЕЦБ да прибегне до по-агресивен тон. 
В същото време пазарите очакват второ поредно увеличение на лихвения процент на от Английската централна банка. 
Акциите на Vodafone поскъпнаха с 3,10%, след като телекомуникационният оператор съобщи, че ще работи с Intel и други 
доставчици на полупроводници за проектирането на собствена архитектура на чипове. 
Цената на книжата на KPN се повиши с 0,66%, след като най-големият мобилен оператор в Нидерландия обяви нова 
програма за обратно изкупуване на акции и по-висок дивидент през 2022 г., следвайки ръст на основната печалба на 
фона на растящите приходи от мобилни услуги. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения в петък, подкрепени от силното 
представяне на технологичния сектор, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията с ръст от 564,69 пункта, или 1,65%, до 34 725,47 пункта, регистрирайки 
най-доброто си еднодневно представяне от 6 декември насам. По-рано бенчмаркът бе надолу с 350 пункта. 
Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна със 105,34 пункта, или 2,43%, до 4 431,85 пункта, 
записвайки най-добрата си сесия от юни 2020 г. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 417,79 
пункта, или 3,13%, до 13 770,57 пункта. 
Акциите на Apple скочиха с 6,98%, след като тримесечният отчет на компанията за пореден път надмина очакванията на 
анализаторите. Оборотът на Apple за последното тримесечие достигна  123,9 млрд. долара, силно надминавайки 
очакваните 118,7 млрд. долара. 
На този фон добро представяне регистрираха и другите големи технологични компании, като цените на книжата на 
Microsoft, Amazon, Meta и Alphabet се повишиха съответно с 2,81%, 3,11%, 2,40% и 3,37% 
В същото време акциите на Chevron поевтиняха с 3,52%, след като печалбата на петролния гигант не отговори на 
очакванията на анализаторите. Цената на книжата на Caterpillar се понижи с 5,22% въпреки че печалбата на компанията 
надхвърли прогнозите. 
Основните индекси преминаха през бурна търговска седмица – особено Dow, който в понеделник се възстанови от спад с 
1000 пункта, за да излезе на зелена територия. 
„Огромните движения в рамките на деня са показателни за предизвикателството, пред което е изправен пазарът сега, а 
именно затягането на финансовите условия“, коментира Юнг-Ю Ма, главен инвестиционен стратег в BMO Wealth 
Management. „С постъпването на нова информация, при която пазарите реагират  с прекомерни движения в една или 
друга посока, този тип волатилност вероятно ще беде с нас за известно време“, добави той. 
За седмицата Dow се повиши с 1,3%, а S&P 500 добави 0,8% към стойността си, слагайки край на серия от три поредни 
седмични понижения. Nasdaq Composite завърши седмицата без съществена промяна. Nasdaq се намира на около 15% от 
най-високото си ниво. 
S&P 500 е на път да завърши януари с най-слабото си месечно представяне от март 2020 г., регистрирайки спад от 7%. 
Dow може да отчете най-лошия си месец от октомври 2020 г. 
„Това беше разочароваща седмица за инвеститорите, като се наблюдава битка напред и назад между бикове и мечки“, 
каза Даръл Кронк, главен инвестиционен директор за управление на богатството и инвестициите в Wells Fargo. 
Повишения в Азия 
Индексите на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения в последния ден на 
търговия за януари, докато пазарите в континентален Китай и Южна Корея останаха затворени по случай празненствата 
около Китайската Нова година, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 284,64 пункта, или 1,07%, до 27 001,98 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng напредна с 252,18 пункта, или 1,07%, до 23 802,26 пункта. Пазарът в Хонконг приключи 
търговията по-рано по-случай отбелязването на Новата година. 
В Австралия ASX 200 се понижи с 16,5 пункта, или 0,24%, до 6 971,6 пункта. 
На пазара се отразиха и данните за фабричната активност в Китай. Официалният PMI индекс в страната е достигнал 50,1 
пункта през януари, оставайки над прага от 50 пункта, разделящ растежа от свиването. През декември нивото на 
показателя бе 50,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 0,67 пункта, или 0,11%, до 615,11 пункта. BGBX40 се повиши с 0,02 пункта, или 0,01%, до 140,24 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,92 пункта, или 0,13%, до 690,87 пункта. BGREIT се повиши с 0,16%, или 0,10%, до 166,36 пункта. 
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√ Повече въглища, по-малко газ ще търси Европа тази година 
Търсенето на природен газ в Европа ще бъде по-слабо в сравнение с предходната заради високите цени на синьото 
гориво, които правят въглищата по-привлекателен вариант за генериране на електроенергия. Това прогнозира 
Международната агенция по енергията (МАЕ), цитирана от Ройтерс. 
През миналата година потреблението на газ в Европа е нараснало с 5,5% до 552 млрд. кубични метра. Очакванията са 
тази година търсенето да спадне с около 4,5% до 527 млрд. кубични. Този резултат се дължи отчасти на намаленото 
изгаряне на газ в енергийния сектор, което може да се свие с 6% спрямо 2021 г., посочват от МАЕ в тримесечния си 
доклад за газовите пазари. 
„Очаква се производството на електроенергия чрез природен газ да намалее на фона на силното разширяване на 
възобновяемите енергийни източници, като в същото време високите цени на синьото гориво продължават да тежат 
върху неговата конкурентоспособност спрямо въглищната енергия", отбелязват от базираната в Париж организация. 
Цените на газа в Европа и Азия се покачиха до рекордно високи през миналата година, а тези  в САЩ достигнаха най-
високото си равнище от десетилетие насам. Поскъпването се дължеше на ограничените доставки, ниските нива в 
газовите хранилища и конкуренцията в лицето на втечнен природен газ (LNG). 
Макар че европейските цени на въглищата и въглеродните емисии в ЕС също скочиха, това повишение изостава от ръста 
на цените на газта, което измести краткосрочните пределни разходи в полза на използването на въглища за 
производство на електроенергия. 
В Европа по-ниските от обичайното доставките по тръбопроводи от Русия, комбинирани с опасенията за прекъсване на 
доставките при западни санкции срещу Москва в случай на инвазия в Украйна, спомагат за запазване на ценовото 
поскъпване на газа и в началото на тази година. 
МАЕ очаква тази година цените на европейския газ и тези на втечнения газ в Азия да достигнат средно съответно 26 
долара за метричен милион британски топлинни единици (mmBtu) и 27 долара mmBtu, което се равнява съответно на 
79,50 евро за мегаватчас (MWh) и на 82,50 евро за MWh. 
Очакванията са високите цени на газа да се задържат до средата на тази година и след това да тръгнат надолу, стига да се 
подобри наличността на доставките. 
 
√ Петролът поскъпва на фона на очакванията за недостатъчно предлагане 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, движейки се близо до седемгодишните върхове, 
достигнати миналата седмица, на фона на очакванията, че ограниченото увеличение на добива от големите 
производители на петрол и стабилното възстановяване на търсенето на горива ще поддържа пазара в състояние на 
недостиг, предаде Ройтерс. 
Към 9:05 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,12 долара, или 0,13%, до 89,38 долара за барел. Цената на 
американският лек суров петрол WTI се повиши с 0,14 долара, или 0,16%, до 88,29 долара за барел, след като 
предходния ден регистрира ръст от 1,5%. 
В петък двата бенчмарка достигнаха най-високите си нива от октомври 2014 г. – съответно 91,70 долара за Брента и 88,84 
долара за WTI. За януари цените им се повишиха с около 17%, което е най-големият месечен ръст от февруари 2021 г. 
насам. 
„На пазара доминират нагласите за ръст на цените на фона на очакванията за продължаване на недостига на доставки, 
тъй като търсенето нараства, а опасенията около разпространението на варианта Омикрон на коронавируса намаляват“, 
каза Хироюки Кикукава, генерален мениджър на изследванията в Nissan Securities 
„Всички очи са насочени към решението на ОПЕК+ за доставките, както и към развитието на конфликта между Русия и 
Запада относно Украйна“, каза той. 
Пазарните анализатори и източници на Ройтерс очакват групата ОПЕК+, която обединява Организацията на страните 
износителки на петрол, Русия и други страни производителки, да обяви в сряда, че ще продължи да се придържа към 
политиката си за постепенно увеличаване на добива. 
Производството на петрол на ОПЕК през януари отново бе под целевите доставки, отразявайки трудностите, пред които 
са изправени някои производители. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници  
в. 24 часа - Испанските изтребители ще ни пазят до април, забраняват им да стрелят 
в. Труд - БНБ: Инфлацията ще лети нагоре 
в. Телеграф - Сиренето се смали до 40 грама 
в. Монитор - По-евтин ток за училища, болници и социални заведения 
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа – За да има растеж, правителството вади 8,2 млрд. лв. за инвестиции 
в. 24 часа - Премиерът чака обвинения към бившите шефове на "Булгаргаз" заради високите цени от януари 
в. Труд  - Петков не вярва на общините, че нямат пари за ток 
в. Труд - Петков в Северна Македония -предателство заради невежество 
в. Телеграф - 573 лв. средна пенсия, 710 лв. майчински 
в. Телеграф - Щурмуват мола със сертификати на Макрон и Обама 
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в. Монитор - Антикорунциониата комисия започва проверка на Гешев 
в. Монитор - Разследват Столична община за "златните" улични лампи  
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Димитър Аврамов политолог: Партиите в управлението са заедно по неволя. Но да говорят за предсрочни 
избори е неадекватно 
в. Труд - Експертът по околна среда Боян Рашев пред "Труд": Държавата изсмуква кръвта на всеки производител в 
страната 
в. Телеграф - Атанас Добрев, зам.-министър на земеделието: Купувайте дърва през април, по-евтини са 
в. Монитор - Биатлонистът Владимир Илиев: Олимлийското село е най-сигурното място в света срещу COVID-19 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Широк обществен съвет да избира шефовете на БНР и БНТ с 2/3 от гласовете 
в. Труд - Великодушието ни е в кръвта 
в. Телеграф - 50 бона глоба за простаците 
в. Монитор - Застрашително насилие! 
 
√ Предстоящи събития в страната на 1 февруари 
София 

- От 11:00 ч. пред параклиса и мемориалната стена до НДК председателят на Народното събрание Никола Минчев 
ще присъства на церемонията по отдаване на почит на жертвите на комунистическия режим. 

- От 17:00 ч. президентът Румен Радев ще бъде почетен гост и лектор в „The World Ahead 2022”. Събитието е 
организирано от изданието „The Economist“ и ще се състои в „Гранд Хотел Милениум София“. 

- Първо заседание на Работна група икономика, търговия и иновации между България и Република Северна 
Македония ще се проведе на 01 февруари (вторник) в Скопие. Начело на българската делегация е министърът на 
иновациите и растежа Даниел Лорер, който заедно с министъра на финансите в правителството на РСМ Фатмир 
Бесими ще съпредседателства срещата. На заседанието се предвижда да бъдат набелязани възможности за 
разширяване на отношенията с Република Северна Македония както в търговията, така и в областта на 
инвестициите. 

- Във връзка с монтаж на спирателни кранове на ул. „Околовръстен път“, старата отбивка за ж.к. „Младост“, се 
налага спиране на водоподаването от 09.00 до 21.00 часа на клиентите на „Софийска вода”. 

- От 15:00 ч. икономическият и социален съвет свиква пленарна сесия, за да обсъди и приеме становище на тема 
„Доходни неравенства в България: Икономически политики и превенция“. 

- От 11:00 ч. в Огледална зала на Народното събрание, пл. „Народно събрание“ № 2. заместник-председателят на 
Народното събрание Росица Кирова организира среща по проблемите, свързани с липсата на здравни кадри във 
Видин. 

- От 11:00 ч. министърът на правосъдието Надежда Йорданова ще положи венец на Паметника на жертвите на 
комунизма на Втори обект на концлагера Белене, който се намира на остров Персин. По този начин 
Министерството на правосъдието ще отбележи Денят за почит към жертвите на комунизма. 

- От 10:30 ч. , в аудиторията на Клиниката по нервни болести, ръководството на УМБАЛ "Александровска" ще даде 
пресконференция, на която ще отчете резултатите от изминалите 6 месеца на своето управление. 

- От 9:30 ч.негово преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп ще оглави архиерейска света Литургия в 
софийския храм "Св. вмчк Пантелеймон", на Трифоновден. 

*** 
Русе 

- От 11:00 ч. в зала „ЕВРОПА", Доходното здание на пл. "Свобода" №2 в гр. Русе ще се проведе финалната 
пресконференция по проект "Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и 
Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T". 

*** 
Хасково 

- От 12:00 ч. пред паметната плоча на убитите от партизаните хасковски офицери и военни Велико Маринов, 
Георги Чукурлиев, Начо Гюлемезов, Панайот Танев, Димитър Маразов, Михаил Илиев и Петър Ангелов община 
Хасково организира поклонение по повод 1 февруари – Ден на признателност и поклонение пред жертвите на 
комунистическия режим. Кметът на община Хасково Станислав Дечев ще присъства на поклонението. 

*** 
Ловеч 

- Община Ловеч организира отбелязване на 1 февруари - Ден за почит към жертвите на комунизма. По този повод 
във вторник ще има поднасяне на цветя и венци на мястото край Ловеч, станало известно като лагера „Слънчев 
бряг” (1959-1962). 

*** 
Варна 

- На 1 февруари 2022 г. ще изпратим във вечния му път големия български диригент Борислав Иванов (02.08.1931 
– 22.01.2022) - нашия любим Маестро, диригент, директор, артистичен директор и артистичен консултант на 
Държавна опера Варна, доайен на българските диригенти. Тленните останки ще бъдат изложени за поклонение 
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на 1 февруари 2022 г. от 11.00 до 13.00 ч. в Държавна опера Варна. Погребалната церемония ще се извърши след 
това в централния гробищен парк на Варна. 

*** 
Шумен 

- От 10:00 ч. в базата на ОП „Чистота“ (двора до централния вход на бившето военно поделение „Дивизията“) ще 
се проведе брифинг на тема: Нова техника и съдове за отпадъци за общинското предприятие по чистотата. 
Разрастване на дейността на предприятието в града и по селата. 

*** 
Бургас 

- От първия ден на февруари Културен център „Морско казино“, ще бъде домакин на две изложби на „Зелени 
Балкани“. Интерактивната експозиция включва два макета на обикновен делфин в реални размери, показващи 
както красотата на тези грациозни бозайници, така и проблема със замърсяването и поглъщането на отпадъци от 
морските обитатели. 

- От 10:00 до 20:00 ч.във връзка с преконфигуриране на базови компоненти от информационно-комуникационната 
инфраструктура на администрацията на Община Бургас, са възможни технологични прекъсвания на услуги, които 
се предоставят през интернет. 

*** 
Велико Търново 

- От 9:00 до 15:00 ч. ден на отворените врати организира Професионалната държавна търговска гимназия в 
Свищов на 1 февруари /вторник/. Мотото е „Достойни последователи на завета на Дарителя Димитър 
Хадживасилев“, а поводът - патронния празник на училището, който е на 9 февруари. 

*** 
Пазарджик 

- От 12 ч. в офиса на ПП ГЕРБ в гр. Пазарджик гр., ул. „Екзарх Йосиф” 15 А, ет.2. народните представители от 
коалиция ГЕРБ-СДС за 13 МИР Пазарджик - Екатерина Захариева и Стефан Мирев ще проведат пресконфернция. 

*** 
Смолян 

- От 11:00 ч. в 247 зала на община Смолян, кметът Николай Мелемов ще даде пресконференция на тема: 
"Актуални въпроси свързани с повишаването цените на ел.енергията и как ще се отрази инфлацията върху 
реализацията на общинските проекти." 

*** 
Плевен 

- Министърът на земеделието д-р Иван Иванов и заместник-министър Стефан Бурджев ще се включат в 
отбелязването на празника на лозаря св. Трифон Зарезан в гр. Плевен. Честванията се организират от Института 
по лозата и виното- Плевен и ще се проведат Експерименталната база на ИЛВ в местността „Томовското“ от 11:00 
ч. 

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

- Реалистичен ли е предложеният от правителството бюджет и за какво няма да стигнат парите – коментар на 
финансовите експерти проф. Гарабед Минасян и Емил Хърсев 

- Как ще се разпредели бюджетът на Здравната каса в продължаващата ковид криза? Гост: управителят на касата 
проф. Петко Салчев 

- Ще бъде ли постигнато дипломатическо решение на кризата в Украйна и как ще се развиват двустранните ни 
отношения със САЩ – в студиото бившият министър на отбраната и бъдещ посланик в САЩ Георги Панайотов. 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Русия, Украйна и НАТО между конфликта и дипломацията. Говори руският посланик у нас Елеонора 

Митрофанова. 
- България на европейското дъно по минимална заплата и покупателна способност. 
- Собственици осъмнаха с блокирани автомобили в София. Кой и защо пергради с бетонни блокове единствения 

достъп до гаражите. 

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

