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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: Не подкрепяме средносрочната бюджетна прогноза 
В България е най-високата минимална работна заплата в ЕС спрямо БВП на глава от населението, твърди Васил 
Велев 
Не подкрепяме средносрочната бюджетна прогноза на министерство на финансите. Тя следва да се преработи и 
ревизира. Може би това трябва да е главната задача при актуализацията на бюджета, която е обявена още отсега, преди 
бюджетът да бъде приет. Това коментира пред Bloomberg TV Bulgaria Васил Велев, председател на Управителния съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Той добави, че ръстът, който се предвижда между 3 и 4% за следващите две години не удовлетворява бизнеса. 
"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.", каза гостът. 
Прогнозата на Асоциацията на индустриалния капитал е за по-висока инфлация и по-нисък ръст на БВП в сравнение със 
заложените в проекта на бюджета.  
Според Велев 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", каза той. 
"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", посочи Велев по повод намерението на управляващите да повишат 
майчинството през втората година за отглеждане на дете от 380 лв. на 710 лв. 
Според Велев в България е най-високата минимална работна заплата в ЕС спрямо БВП на глава от населението. 
"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. 
 
Dnes.bg 
 
√ Васил Велев: У нас няма безработица, а хора, на които не им се работи 
България давала най-висока минимална работна заплата в ЕС спрямо БВП 
България дава най-висока минимална работна заплата в ЕС спрямо БВП на глава от населението. Това каза Васил Велев, 
председател на УС на АИКБ, в предаването "Светът е бизнес" на Bloomberg TV Bulgaria. 
Той заяви, че не подкрепя 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, смята той. 
"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.", обясни той. 
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 
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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-голям 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 дотам, че половината от 
работещите са обложени при минимални доходи, по данни на Министерството на финансите. Води дотам, 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. 
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. 
 
Novini 24/7 
 
√ АИКБ: Не подкрепяме средносрочната бюджетна прогноза 
АИКБ: Не поддържаме средносрочната бюджетна прогноза В България е най-високата минимална работна заплата 
в Европейски Съюз по отношение на Брутният вътрешен продукт на глава от популацията, твърди Васил Велев   
Не поддържаме средносрочната бюджетна прогноза на министерство на финансите. Тя следва да се преработи и 
ревизира. Може би това би трябвало да е основната задача при актуализацията на бюджета, която е оповестена още 
занапред, преди бюджетът да бъде признат. Това разяснява пред Bloomberg TV Bulgaria Васил Велев, ръководител на 
Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Той добави, че растежът, който се планува сред 3 и 4% за идващите две години не удовлетворява бизнеса. 
"Проектобюджетът има доста недостатъци, само че ние, с доста ангажименти, рекомендации, условности, го 
подкрепихме, тъй като кабинетът нямаше толкоз време да го приготвя, а и някои параметри в него бяха предопределени 
от предишни решения на Народното събрание, държавни управления, обещания и така нататък ", сподели гостът. 
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Прогнозата на Асоциацията на индустриалния капитал е за по-висока инфлация и по-нисък растеж на Брутният вътрешен 
продукт в съпоставяне със заложените в плана на бюджета. 
Според Велев повода да се оспорва бюджета на общественото обезпечаване е тъй като там има доста "дефекти, които се 
прибавят към хроничните от предишното. „ Не става дума единствено за минимални работни заплати, минимални 
осигурителни прагове и трите дни болнични, които се заплащат от предприятията, вместо единствено първия. Към тях се 
прибавиха нови, които в процеса на разискванията единствено се задълбочиха ", сподели той. 
"Вместо да се стимулират хората за конструктивен труд и пълноценна реализация, те се демотивират и им се споделя, че 
могат да получават повече, дори без да работят, спрямо това, което са получавали, преди да излязат в отпуск по 
майчинство, да вземем за пример, или да станат безработни ", уточни Велев във връзка желанието на ръководещите да 
покачат майчинството през втората година за развъждане на дете от 380 лева на 710 лева 
Според Велев в България е най-високата минимална работна заплата в Европейски Съюз по отношение на Брутният 
вътрешен продукт на глава от популацията. 
"БВП ни е невисок, това е безспорен факт. Той е най-нисък и по тази причина не е учудващо, че и минималната ни 
заплата е най-ниска. Но в случай че сложим в числителя минималната работна заплата, а в знаменателя Брутният 
вътрешен продукт на глава от популацията се получава първо място в Европейския съюз. Тоест за брутния вътрешен 
артикул, който имаме на глава от популацията, ние даваме най-високите минимални работни заплати в Европейски 
Съюз. Това е част от устрема, без да се работи повече, с решение на "ръководството " да си повишим благосъстоянието. 
Това е една от най-слабите черти на плана за нов бюджет “, съобщи събеседникът. 
 
√ Председателят на АИКБ Васил Велев вещае голяма инфлация 
Една от най-големите работодателски организации у нас – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
съзира редица рискове в проектобюджета за 2022 година, който следва да влезе в действие от първи април. 
Това съобщи в изявление за News.bg ръководителят на АИКБ Васил Велев. 
„Асоциацията на индустриалния капитал в България, с редица условности и рекомендации, поддържа проектобюджета 
за 2022 година Не подкрепихме бюджета на Държавното публично обезпечаване и подкрепихме този на Здравната каса. 
Но не поддържаме средносрочната бюджетна прогноза, тъй като считаме, че тя ни отдалечава от еврозоната и внася 
огромни опасности в развиването ни и не прави предстоящите промени “, сериозен бе Велев. 
8,2 милиарда лв. са плануваните вложения, които има упоритости да направи страната, като това е доста нарастване 
спрямо предишни години. Бизнесът обаче е песимистичен: „ Няма подготвеност за тяхното осъществяване и с огромна 
доза убеденост може да се твърди, че те няма да бъдат осъществени в доста огромна степен “, предвижда 
ръководителят на АИКБ. 
Именно заради тези и други аргументи от работодателската организация приканват рецензиите на бизнеса да бъдат 
съответно адресирани в предстоящата актуализация на (все още не съществуващия) бюджет, за която анонсира 
финансист номер едно Асен Василев. Още повече, че от АИКБ предвиждат инфлацията да надвиши с един процентен 
пункт формалната планирана такава, която е 5,6% за актуалната 2022 година За това способства и увеличената 
задлъжнялост на страната, която съставлява сериозен инфлационен риск, счита Велев. „ Бюджетът наподобява повече на 
избирателен, великодушен, с цел да се хареса на всички, в сравнение с следизборен и новаторски. “ 
От АИКБ реагират с отвращение на думите на финансовия министър по време на онлайн „ тристранката “ в петък, че от 
пазара би трябвало да се извадят „ некомпетентни и некадърни работодатели “, които плащали минимална работна 
заплата. Думите на вицепремиера бяха оповестени обществено от синдикалиста Ваня Григорова, като провокираха 
сериозна ответна реакция, както и публично изразена позиция от всички работодателски организации. 
„Постигнахме единодушие, че най-некадърният шеф е страната. И би трябвало да работим дружно, с цел да стане той по-
малко несръчен. Относно ниските хонорари в някои браншове, то те са факт – има към 10 стопански браншове, в които 
междинният застрахователен приход би бил по-нисък от препоръчаната минимална работна заплата плюс 10-те % за 
клас прослужено време. 
Въпросът е какво е по-добре са самите хора – дали с почтен труд да изкарват прехраната си, да работят и да получават 
толкоз, колкото заработват, в случай че някой им не разреши да работят и да заработват по-малко от това, което страната 
е споделила, че е минимумът. И те вместо да работят, да преминат на обществени помощи, а откакто свършат 
обществените помощи – на обири “, уточни ръководителят на АИКБ. 
И повтори позицията, която работодателската асоциация отстоява от години – минималната заплата да бъде образувана 
на секторен принцип, а не на общонационално равнище, тъй като това създавало риск от всеобща безработица в по-
бедните райони на страната. Получава се, акцентира Велев, и различен нонсенс – хора на обществени помощи могат да 
взимат повече средства от страната, в сравнение с в случай че работят. 
Според Васил Велев има действителни ограничения, които могат да бъдат подхванати, с цел да бъде парирана 
инфлацията. „ Можем да свалим цените на електрическата енергия покрай предкризисните. Нашият микс е подобен, че 
дребна част – към 7%, е подвластна от цената на природния газ. И даже в този момент, когато Европейската комисия 
дава набор от принадлежности за компенсиране на високите цени, ние имаме чудесната опция енергетиката да печели 
както в никакъв случай до момента посредством експорт, а локалните консуматори да бъдат обезщетени с част от тази 
изключителна печалба “. 
 
 
 
 



4 

 

ТВ Европа 
 
√ Добрин Иванов : Неприемливо е финансовият министър да нарича работодателите некадърни и некомпетентни 
Гост в студиото на „Темите“ бе изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов, който представи позицията на 
работодателите по предлаганото увеличение на минамалната работна заплата на 710 лв. и максималния осигурителен 
праг на 3400 лв. 
Целия разговор може да видите тук. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
БНТ 
 
√ Проектът за Бюджет 2022 влиза в НС  
Проектът за Бюджет 2022 влиза за разглеждане в парламента. Преди да бъде обсъден на първо четене в пленарната зала 
законопроектът трябва да мине през парламентарните комисии. 
В "Денят започва" депутати от управляващото мнозинство и от опозицията изказаха основните си позиции за план-
сметката, предложена от правителството. 
Според управляващите проектът за Бюджет 2022 е балансиран, ще доведе до икономически растеж, оттам - и до 
устойчивото повишаване на доходите. Според опозицията законопроектът стъпва на грешни прогнози, инфлацията ще 
неутрализира заложените увеличения на пенсиите и на минималната работна заплата и хората ще останат разочаровани. 
В петък проектът за Бюджет 2022 ще бъде разгледан на първо четене от водещата комисия по бюджет и финанси. Тази  
седмица законопроектът е част от дневния ред на още пет парламентарни комисии. 
В проекта за бюджета е заложен растеж от 4,8% и поемане на нов държавен дълг от 7,3 млрд. лв. или 26,7% от БВП. 
Основните параметри на проекта за Бюджет 2022 вижте в графиките по-долу: 
 

 
 

 
 

https://www.tvevropa.com/2022/02/dobrin-ivanov-nepriemlivo-e-finansoviyat-ministar-da-naricha-rabotodatelite-nekadarni-i-nekompetentni/
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√ Корнелия Нинова обсъди възможностите за привличане на чужди инвестиции с посланика на Германия 
Вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова обсъди възможностите за привличане на инвестиции у нас 
с германският посланик Н.Пр. Кристоф Айххорн, съобщават от министерството на икономиката и индустрията. 
В рамките на срещата министър Нинова запозна участниците с възможностите за инвестиции в България, като акцентира, 
върху Регионалната презентация на България, която ще има конкретните параметри за даден регион. 
„Когато даден инвеститор се интересува от определен регион и отвори този каталог, да получи информацията, 
която го интересува“, поясни министър Нинова. - „Традиционно добрите двустранни връзки в търговската област, 
както и благоприятните пазарни възможности на Германия правят Вашата страна перспективен 
външноикономически партньор на България“. 
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На срещата Корнелия Нинова подчерта, че заедно с работодателските организации работят за намаляване на 
бюрократичната тежест, за да се даде по-голяма свобода на бизнеса, допълват от министерството на икономиката и 
индустрията. 
От своя страна посланик Кристоф Айххорн е изразил благодарност за предоставената информация и е уверил, че очаква в 
най-скоро време разширяване на сътрудничеството и установяване на нови партньорски връзки между бизнесмени от 
двете страни. 
На срещата е присъствал и зам.-министър Димитър Данчев. 
Корнелия Нинова е уверила посланик Айххорн, че Германия може да разчита на коректно партньорство и Министерство 
на икономиката и индустрията ще работи активно за насърчаване на икономическите отношения между двете страни. 
 
√ Правосъдният министър: Промяната в статута на главния прокурор е закъсняла реформа 
Правосъдният министър Надежда Йорданова коментира, че една от най-важните и изключително закъснели реформи е 
свързана с промяната в статута на главния прокурор. 
Надежда Йорданова очаква резултатите на проверката на КПКОНПИ по сигналите за дейността на Иван Гешев, които 
могат да ѝ дадат основание да упражни правомощията си по Закона за съдебната власт. 
"Така или иначе очакваме на 8-ми февруари решението на Конституционния съд по повод на искането за 
тълкуването на Конституцията, дали министърът на правосъдието може да иска предсрочно освобождаване на 
мандата на главния прокурор. Ако е отрицателно, ще се запознаем с мотивите на Конституционния съд и, ако са 
необходими законодателни инициативи за изясняване на нормите, било то конституционни, било то на 
законодателно ниво, ще ги поставим на вниманието на народните представители да ги обсъдят. Разбира се, ако 
Конституционният съд излезе с подобно тълкуване, въпреки че за мен нормата е толкова безспорна в 
Конституцията, но все пак нека да изчакаме всяка от институциите да си свърши работата", заяви правосъдният 
министър Надежда Йорданова. 
 
√ И България, и Северна Македония се стремят към 5% икономически растеж 
Първо заседание на работната група по икономика между България и Република Северна Македония. Двете страни имат 
еднаква цел - около 5% икономически ръст през тази година, казва министърът на иновациите и растежа Даниел 
Лорер.Създава се и механизъм за взаимна защита на инвестициите. 
Скопие е домакин на първата среща на междуправителствената група по икономика. Постигнато е съгласие през 
следващите седмици екипи от двете страни да определят проекти, по които може да се започне работа веднага. Започват 
работа три експертни работни групи, като едната ще работи по хармонизациянта на икономическите стандарти между 
двете страни. 
"Работна група за подобряване на средата за инвестиции в иновативни компании. Било то дългови инвестици, било 
то други финансови инструменти. Работна група по темите в земеделието", каза Даниел Лорер, министър на 
иновациите и растежа. 
Двете страни ще оповестят и механизъм за прозрачност на инвестициите. Той ще дава възможност на българските 
инвеститори в Северна Македания и съответно на македонските у нас при съмнение за дискриминация да бъдат 
информирани властите. веднага да информира на най-високо ниво за проблема. 
Министър на финансите на РСМ Фатмир Бесими, обясни, че идеята е да има механизъм за публичност на инветиции 
срещу евентуална дискриминация. Освен това - да се знае на най-високо политическо ниво, ако някой инвеститор има 
проблем с админисстрацията и процедурите. 
"Например ако българска фирма, която инвестира в Северна Македония има смята, че някоя местна власт забавя 
нейното разрешитнелно за строеж незабавно, това нещо се сигнализира на македонските власти. Стига 
автоматично и да нас. Стига автоматично до мен. Стига автоматично до вицепремиер Битики. В резултата на 
което по обратен път започваме да разрешаваме проблема, ако изобщо има такъв", заяви Даниел Лорер. 
Приоритетите за двете страни са еднакви, обобщи Лорер. Предстои да се обсъди още как банките за развитие в двете 
страни могат заедно да финансират проекти, както и Българския фонд на фондовете и македонския "Фитер". 
 
√ Д-р Атанас Атанасов: Сметката за ток на Александровска болница за декември е с 330% по-висока от миналата 
година 
Сметката за ток на Александровска болница за декември в сравнение със същия месец от миналата година е нараснала с 
330%, каза в "Денят започва" д-р Атанас Атанасов, изпълнителен директор на здравното заведение. 
"Докато миналата година болницата е платила около 85 000 лв. за декември, в момента сметката ни за декември е 284 
000 лв., което е много сериозен ръст на разходите и голямо предизвикателство пред мениджмънта на болницата", 
подчерта той. 
Сметките за декември вече са платени, но на фона на общото състояние на лечебното заведение това е още едно ново 
предизвикателство. Трябва да се намерят някакви компенсатори механизми, за да бъдат осигурени базовите 
потребности на населението, посочи д-р Атанасов. 
Има оздравителен план, правят се икономии от всичко, което е възможно, без да се ощетява основната дейност на 
болницата - диагностиката и лечението, но възможностите за тези разходи са ограничени. 
С кредит от 35 млн. лв. ще се покриват натрупани просрочени задължения в изключително сериозен размер, който е 
почти 50% от годишния оборот, каза изпълнителният директор на Александровска болница. 

https://bntnews.bg/news/d-r-atanas-atanasov-smetkata-za-tok-na-aleksandrovska-bolnica-za-dekemvri-e-s-330-po-visoka-ot-minalata-godina-1183847news.html
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"Това състояние няма как да бъде преодоляно без някакви външни механизми, външно финансиране, тъй като обема на 
дейността и цените, по които се заплаща тази дейност по клиничните пътеки, не се определят на пазарен принцип, а са 
по една или друга форма фиксирани", отбеляза д-р Атанас Атанасов. 
Кредитът за покриване на тези просрочени задължения е при лихва 2.5% , за период от 7 години с шестмесечен гратисен 
период. 
Д-р Атанасов посочи, че причините за финансовото състояние са и обективни, и субективни. 
"Нашата цел е да стабилизираме дружеството, да го изведем от това състояние и ако е възможно в обозрим период в 
бъдещето, да му гарантираме устойчивото развитие", подчерта изпълнителният директор на болницата. 
По думите му целият механизъм на финансиране на лечебните заведения и на медицинската помощ се нуждае от 
сериозни промени. 
"В момента тези цени, които се договарят между БЛС и НЗОК, нямат много общо с реалната себестойност, т.е. с 
разходите, които са необходими, за да може да се предостави такава медицинска помощ", заяви д-р Атанасов. 
За ковид вълната в момента той посочи, че има свободни легла в болницата в ковид отделението и в интензивното 
такова, вариантът Омикрон протича с по-леки симптоми и по-рядко се стига до болнично лечение. 
 
√ България и страни по поречието на Дунав ще участват в проекти с Украйна и Молдова 
България и още осем държави по поречието на Дунав ще разработват съвместни проекти с Украйна и Молдова. За първи 
път страните ще имат достъп до над 6 млн. евро от Европейския инструмент за съседство (ЕИС) на Програмата за 
транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. В България тя се координира от Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството. 
За страните членки на ЕС, които са в обхвата на програма „Дунав“, е предвиден бюджет от 1,4 млн. евро. За Украйна от 
ЕИС са предвидени средства в размер на 2,48 млн. евро, а за Молдова - 2,33 млн. евро. 
Всеки проект може да се финансира с до 230 000 евро, като условието е проектите да приключат до 30 юни 2023 г.  
Водещият партньор в съвместните проекти трябва да е държава от териториалния обхват на програма „Дунав“ : Австрия, 
България, Хърватска, Чехия, Унгария, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Румъния, Словакия 
и Словения. 
Целта на европейския инструмент е да засили сътрудничеството на държавите по поречието на Дунав и да насърчи 
украинските и молдовските институции да разработват транснационални проекти, които се подкрепят от програма 
„Дунав“ 2021-2027 г. 
На местно ниво МРРБ ще предоставя национално съфинансиране в размер на 15% от бюджета, който трябва да осигури 
всеки български партньор, участващ в проект. 
България участва с цялата си територия в Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“. Бенефициенти по нея 
могат да бъдат национални, регионални и местни власти, както и неправителствени и частни организации. 
На уебсайта на програма „Дунав“ може да бъде намерена подробна информация за изискванията за разработване на 
проектните предложения. 
На 9 февруари 2022 г. МРРБ ще организира семинар за кандидатите чрез платформата Webex. В нея могат да участват 
както потенциалните водещи партньори, така и партньорите по проектите. 
Регистрацията за семинара се извършва чрез уебсайта на програмата и може да се направи до края на работния ден на 7 
февруари. В случай, че броят на участниците е много голям, семинарът ще бъде повторен. 
 
√ Агнеса Руси е кандидат за посланик на Северна Македония у нас 
Агнеса Руси, дипломат от кариерата, е предложението на правителството на Република Северна Македония за посланик 
в България, съобщават медиите в югозападната ни съседка. 
Засега нито външното министерство, нито правителството на Северна Македония потвърждават информацията. 
Руси е била постоянен представител на Скопие в Брюксел. Тя е човекът, който предаде протокола за смяната на името на 
РСМ след подписването на Преспанското споразумение през 2017 г. 
Предложението на кабинета трябва да бъде гласувано в Събранието. Република Северна Македония няма посланик у нас 
от две години, като това беше един от въпросите, обсъдени по време на посещението на премиера Петков в Скопие. 
 
БНР 
 
√ Румен Радев и Кирил Петков в задочен спор за РСМ и „Булгаргаз“ 
Президентът Румен Радев определи като прибързано посещението на премиера в Скопие. Кирил Петков не се съгласи с 
оценката на Радев. 
Коментирайки освобождаването на директора на „Булгаргаз“, президентът отбеляза, че се тревожи за инфлацията – как 
българите се справят с растящите цени и високите сметки, както и за бъдещето на енергетиката. 
Румен Радев смята, че когато правителството сменя ръководство на дружества трябва да гарантира, че няма да има 
частни посредници при доставката на синьо гориво, а България ще го получава на по-добри цени. И предупреди: 
„В тази си дейност кабинетът да не се изкушава по наследения управленски модел, който използваше службите, 
бордовете, регулаторите за разправа и за прокарване на частни интереси, който обвиняваше в нарушение на закона. 
Защото, ако се използва същият подход, то няма да постигнем  по-различни резултати от наследството на Борисов“. 
Премиерът Кирил Петков увери, че няма намерение да връща стари управленски практики, но защити освобождаването 
на директора на „Булгаргаз“. 

https://bntnews.bg/news/ot-fevruari-zapochva-dragiraneto-na-reka-dunav-v-rumanskiya-uchastak-za-badeshtiya-feribot-1183151news.html
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„Това беше правилното решение и оттук нататък трябва да се знае, че така ще бъде. Всеки, който се опитва да направи 
грешни решения, които да струват на всички българи, ако успеем да докажем, че това е факт, няма да се колебаем нито 
секунда да направим точно подобни решения и за всички други дружества. 
Новият борд, първото нещо, което направи, е да намали цената с 18% като предложение към КЕВР“. 
Президентът определи като „прибързано“ посещението на премиера в Република Северна Македония. 
„Аз съм имал откровени разговори с него. Важно е също така българската дипломация да осъществява пълноценно своя 
професионален капацитет, да не се доверява на експертиза отвън и да на се поддава на външен натиск“. 
Кирил Петков не се съгласи с оценката на Румен Радев и определи посещението си в Скопие не като прибързано а като 
„ужасно много закъсняло“. 
„Нямаше да понеса да забавя това посещение, ако не искаме Балканите да останат най-бедната, най-корумпираната, 
най-некоординираната… място в Европейския съюз, подходът трябва да бъде сменен“, каза Кирил Петков. 
 
√ Депутатите обсъждат оставката на Цацаров 
Очаква се днес депутатите да обсъдят дали да прекратят предсрочно правомощията на председателя на Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Сотир Цацаров. Той 
подаде оставка в средата на януари и обяви, че иска да бъде освободен от 1 март, когато ще внесе годишния отчет на 
антикорупционната комисия. 
„Има такъв народ“ предлага подадената оставка от Сотир Цацаров да бъде гласувана на днешното пленарно заседание.  
Пред депутатите от парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията Цацаров обяви мотивите 
си да се оттегли предсрочно от поста. Той посочи, че безкрайните упражнения с името му са довели до това решение и 
иска да запази достойнството си. Освен лични, изтъкна и професионални мотиви да напусне поста. 
Това се случва в момент, в който управляващите обсъждат какви да бъдат промените в антикорупционното 
законодателство. В началото на седмицата Сотир Цацаров изпрати в Нродното събрание препоръките си за промените в 
закона. 
Депутатите ще разгледат на първо четене и промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които 
предвиждат деполитизация на системата. Те забраняват осъществяването на политическа и партийна дейност в детските 
градини и училищата. 
Целта на измененията, внесени от правителството, е да се осигури независимост и пълна забрана на политическа 
агитация в системата. 
В седмичната програма на парламента е и проекторешението на „Демократична България, „Има такъв народ“ и 
„Продължаваме промяната“ за създаване на временна анкетна комисия за промени в конституцията. 
 
√ Комисията по енергетика в НС изслушва ресорния министър 
Министърът на енергетиката Александър Николов ще отговаря на въпросите на депутатите от комисията по енергетика. 
На днешното ѝ редовно заседание ще бъдат изслушани и кандидатите за председател и член на Комисията за енергийно 
и водно регулиране. Те ще заемат мястото на Иван Иванов и Евгения Харитонова, които са с изтекъл мандат. Заместник-
министърът на енергетиката Станислав Иванов е предложението на „Продължаваме промяната“ за председател, а „Има 
такъв народ“ номинира Благой Голубарев за член на регулатора. 
Тези дни председателят на парламентарната енергийна комисия Радослав Рибарски обясни как ще продължи 
процедурата: 
„Предстои изслушването на заявилите кандидати за нов председател и член. Ще излезем с доклад, който ще бъде 
входиран за разглеждане в пленарна зала, което ще определи евентуалния следващ председател и член на КЕВР“. 
От вчера съставът на регулатора е намален и вместо 9, комисарите са вече 5.  
 
√ МС приема стратегия за управление на държавния дълг за 2022-2024 г. 
На редовното си заседание на правителството министрите ще приемат Стратегия за управление на държавния дълг за 
периода 2022-2024 година. 
Правителството ще приеме финансовите стандарти за делегираните от държавата дейности за тази година. Ще утвърди и 
финансовите нормативи за час програма на БНР и БНТ също за тази година. 
С разпореждане ще се намали капиталът на фонд „Мениджър на финансовите инструменти“. 
Ще бъде удължен срокът на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок „Хан Аспарух“, 
разположен в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море. 
Планирано е да се приеме и устройствен правилник на министерството на електронното управление. Общата численост 
на персонала в организационните структури  и административните звена в новото министерство е 66 щатни бройки. 
 
√ Агенцията по заетостта започва прием на документи от работодатели по мярката 60/40 
От вчера Агенцията по заетостта започва прием на документи от работодатели за подпомагане по мярката за запазване 
на заетостта 60 на 40.  
Редът и условията за получаване на подкрепа за първите два месеца на тази година са аналогични на тези прилагани в 
периода август - декември миналата година.  
Средствата по мярката ще се изплащат месечно, като документите за работилите през януари ще се приемат до 28 
февруари, а за работилите през февруари - само в рамките на месец март, уточняват от Агенцията. 
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√ Близо 1,2 млн. души вече имат активен персонален идентификационен код на НАП 
Близо 1,2 милиона граждани вече имат активен персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, като от само през 
миналата година са издадени над 207 000 кода, съобщават от приходната агенция. 
Над 60 вече е общият брой е-услуги (електронните услуги) на приходната агенция, които могат да се използват с ПИК. 
Сред тях са подаване на данъчни и осигурителни декларации, справки за задълженията с възможност за плащане, 
включително и за местни данъци и такси, справки за изплатени доходи, за осигурителен доход, за извършени плащания 
и погасени с тях задължения, актуално състояние на трудови договори, подаване на заявления и получаване на 
удостоверения и други. 
От агенцията посочват, че най-новите е-услуги на НАП, достъпни с ПИК, от които могат да се възползват потребителите, са 
справки за връчени, получени или подадени документи при проверки и ревизии, за приключили или текущи контролни 
производства, както и възможност за връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП или на трети лица в 
рамките на контролни производства. 
С ПИК на НАП могат да се ползват не само е-услугите на агенцията, а и тези, предоставяни от други администрации, сред 
които НОИ, Националната здравноосигурителна каса, Агенция по заетостта, Агенция по вписванията, Министерство на 
земеделието, 60 общини, сред които и Столична и други, напомнят от приходното ведомство. 
Потребителите, които искат да им бъде издаден персонален идентификационен код от НАП, могат да го заявят с 
обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700, на имейл: infocenter@nra.bg, по пощата, 
както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg), подържана от Държавна агенция 
„Електронно управление“. 
"Непрекъснато обновяваме и усъвършенстваме Портала за електронни услуги, като целта ни е да улесним 
данъкоплатците при изпълнение на данъчно-осигурителните им задължения и комуникацията им с НАП като цяло. В 
началото на март за поредна година ще пуснем и предварително попълнената декларация, която ще спести много време 
и усилия на клиентите ни“, каза директорът на дирекция „Обслужване“ на НАП Боряна Георгиева. 
 
√ Д-р Мария Петрова: Такова нещо като безсрочен зелен сертификат няма 
Интервю на Людмила Железова с д-р Мария Петрова 
Такова нещо като безсрочен зелен сертификат няма. Това обясни в интервю за предаването "Нещо повече" на програма 
"Хоризонт" адвокатът по медицинско право д-р Мария Петрова: 
"Много е погрешно да смятаме, че зеленият сертификат е някакъв документ, който изначално ни дава някакви 
преимущества, права и така нататък. В началото още, когато се заговори за зелените сертификати, това беше един 
инструмент, с който Европейската комисия искаше да измерва в различните държави каква е степента на ваксиниране и 
отделно от това да могат да се проследяват заразоносителите чрез тестовете, които се правят, за да се сдобием с този 
документ. В един момент се стигна дотам, че зеленият сертификат се яви един документ, който дава или ограничава 
права, нещо, което не трябваше да се допуска". 
Д-р Петрова коментира и случая с починалата жена пред Спешното отделение във Враца: 
"Това не е инцидент. Това е една изключително порочна практика, която в годините наблюдаваме и за съжаление се 
поемат винаги ангажименти нещо да се промени в Спешната помощ, но нищо не се променя. Мога да припомня един 
случай, когато мъж беше закаран пред "Пирогов" и върнат с линейката, а по-късно почина. Тогава неговата съпруга беше 
написала отворено писмо до тогавашния министър на здравеопазването. Последваха много закани, много оставки и 
нищо не се промени". 
Д-р Мария Петрова добави още: 
"Болниците имат едни диспечери, които нито са полицейски служители, нито имат медицинско образование. Това са 
едни хора, които просто препредават една информация. Доста често се получава ефектът на разваления телефон. 
Спешната помощ не е добре финансирана и в същото време продължава да работи въпреки всичките си пороци, да не 
кажа, че има хора, които добруват благодарение на пороците в Спешната помощ. Това са нелепи порочни практики и е 
крайно време някой да понесе отговорност, а още по-добре ще е да променим системата, така че това да е последният 
подобен случай". 
Цялото интервю с д-р Мария Петрова можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Христо Даскалов: Когато бизнесът и контролът се съчетават, се получава загуба на контрол 
До 1 юли БАБХ трябва да излезе от системата на Министерството на земеделието 
Интервю на Веселина Миланова с проф. Христо Даскалов 
„Действително в Агенцията са се натрупали доста проблеми. Аз съм оптимист, че всичко е поправимо, когато има воля, 
първо политическа воля.“ Това каза пред БНР новият директор на Българската агенция по безопасност на храните проф. 
Христо Даскалов. 
Проф. Христо Даскалов мотивира преместването на БАБХ и отделянето ѝ от Министерството на земеделието с 
контролните функции на Агенцията, които са различни от целите на земеделското ведомство. 
„В управлението има постулати, които трябва да се спазват. Контролът и бизнесът не трябва да се съчетават. Тогава се 
получава загуба на контрол.“ 
Даскалов прогнозира, че процесът трябва да бъде завършен до средата на годината. 
„1 юли е датата, която стои на хоризонта при нас. До 1 юли трябва да сме направили всички законови промени, за да 
може да бъдем вече на подчинение на Министерския съвет.“ 

https://portal.nra.bg/
https://bnr.bg/post/101594953/d-r-maria-petrova-takova-neshto-kato-bezsrochen-zelen-sertifikat-nama
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Неразплатените дългове на БАБХ се оказаха доста милиони, посочи Христо Даскалов, без да назове точната сума, която 
подлежи на прецизиране. 
„Към различни фирми, с които Агенцията е работила през това време. Това е голям проблем.“ 
Има доста случаи, когато са прехвърляни дейности на фирми и лаборатории, които самата БАБХ може да извършва, 
потвърди Даскалов като лабораторен професор с дълъг професионален опит. 
„Много от проблемите обуславят тази въртележка, която се получи по отношение на назначените лица за изпълнителни 
директори (8 за 10 години – бел. ред.)“, заяви още проф. Даскалов. 
В момента в БАБХ работят 164 агрономи, през 2011 г. са били около 400. Повишаването на заплатите на действащия 
персонал ще стимулира идването на повече млади хора, смята директорът на Агенцията по храните.  
„Високото заплащане ще даде повече самочувствие на хората, но не е единственото, което може да направи работата на 
нашите инспектори по-добра.“ 
В коментара си Даскалов изтъкна още, че в системата има „създадени връзки, които ще трябва да разкъсаме по-нататък“, 
„лоши практики“ в системата на земеделието, касаещи бизнеса и добави, че земеделците са изпитали „силата на 
институциите не в добрия смисъл на думата“. 
„Лошите навици трудно се избиват, но те се избиват. Хора, които не желаят да се разделят с тези лоши навици, които са 
усвоили във времето, ще трябва да се разделим с тях.“ 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Борсата за семена и посадъчен материал се открива в Добрич 
Борсата за семена и посадъчен материал се открива днес в Добрич. 28-ото изложение, организирано от Добрички 
панаир, открива календара на селскостопанските прояви в България. Борсата ще бъде представена в Добрич до 5 
февруари на традиционното си място – Спортния комплекс „Простор“. 
Заявка за участие в тазгодишното издание на Борсата за семена и посадъчен материал в Добрич са заявили 20 фирми. На 
щандовете, подредени във фоайето на Спортната зала „Добротица“ и в двора ѝ ще бъдат представени семена за 
сеитбената кампания 2022 година за пролетни култури, торове, овошки, цветя, посадъчен материал и други. 
Във връзка с усложнената епидемична обстановка тази година няма да има официално откриване на Борсата. 
Изложението може да бъде посетено до 5 февруари. 
 
√ България сред страните с най-скъп ток днес - 247 евро/MWh при средна цена в Европа от 207 евро 
Средната цена на тока за днес на европейските енергийни борси се понижи слабо до 207 евро за мегаватчас, докато 
цената на електроенергията в България се повиши с 9,45% до 247,69 евро за MWh (или 484,43 лева), като по-скъп ток за 
сряда има единствено в Румъния (250,3 евро). 
В рамките на търговията през вчерашния ден (1-ви февруари) средната цена на тока в нашата страна достигна 452,04 
лева за мегаватчас (231,12 евро). 
Това показват днешни данни от различните европейски платформи за енергийна търговия. 
Поредното слабо поевтиняване на средните европейски енергийни цени за сряда се дължи най-вече на ново понижение 
на цената на тока в Германия до 140,22 евро с оглед на прогнозите за силно увеличение в началото на февруари на 
добиването на вятърна енергия (от ВЕИ-та). 
Междувременно природният газ в Европа поевтинява във вторник с около 10% към 76 евро за мегаватчас, след като в 
рамките на януари поскъпна с близо 20% при поевтиняване на синьото гориво с 24% през декември 2021 г. Това 
поевтиняване също допринася за понижаването на цените на ток в Западна Европа, както и прогнозите за по-меко време 
в северната част на стария континент. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в сряда (2-ри февруари) най-високи цени на електричеството са отчетени в Румъния 
(250,30 евро за мегаватчас) и България (247,69 евро за MWh), следвани от Сърбия (240,40 евро) и Гърция (237,23 евро). 
Най-ниска за днес е цената на тока в Германия (140,22 евро за MWh) с оглед на прогнозите за силно увеличаване в 
началото на февруари на добиването на вятърна енергия (от ВЕИ-та), заради силните ветрове в Европа, следвана от 
Полша (141,97 евро за MWh) и Нидерландия (177,12 евро), като на останалите европейски енергийни борси цената за 
днес е около 200 евро за мегаватчас. 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" за сряда (2-ри февруари) се 
повишава с 9,45% до 247,69 евро за мегаватчас (или 484,43 лева) спрямо 226,29 евро (или 442,58 лева) за вторник (1-ви 
февруари). 
Преди близо месец и половина (на 22-ри декември 2021 г.) цената скочи до рекордните 421,59 евро (или рекордните 
824,55 лева за MWh), показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
 

https://bnr.bg/post/101595036
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На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока във вторник  (1-ви февруари) е 452,04 
лева за мегаватчас, като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в широк ценови диапазон между 357 и 490 
лева за мегаватчас. 
 

 
 
√ Ускоряване на промишлената активност в еврозоната през януари 
Производствената активност в еврозоната се ускори през първия месец на годината с оглед на облекчаване на недостига 
във веригите на доставки, въпреки че подобрението не беше равномерно в отделните страните-членки, а промишлените 
предприятия все още бяха изправени пред висок инфлационен натиск. 
Това сочат окончателни данни от проучването, публикувано от фирмата IHS Markit. 
Окончателният промишлен PMI индекс в еврозоната се повиши през януари до петмесечен връх от 58,7 пункта спрямо 
58,0 пункта през декември и малко под предварителен индекс на ниво от 59,0 пункта. 
Индексът, измерващ само промишленото производство, скочи през януари до 55,4 пункта от 53,8 месец по-рано. 
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Графика на промишления PMI индекс 

 
 
"Изглежда, че производителите в еврозоната устояват досега на бурята "Омикрон" по-добре от предишните вълни на 
Covid-19, като през януари фирмите отчитат най-големите повишение на производството и поръчките от четири месец 
насам", коментари последното проучване Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в IHS Markit. 
"Подобрението в никакъв случай не е равномерно разпределено в еврозоната, като има възобновяването на растежа в 
Германия, Нидерландия и Австрия, което обаче контрастира със забавяне на промишлената експанзия в Италия, Испания 
и Гърция и почти спрян растеж във Франция", добави той. 
 

Промишлен PMI индекс за януари на отделни страни членки на еврозоната 

 
 
В същото време цените на суровините продължиха да растат, макар и с по-бавни темпове, отколкото през декември, като 
промишлените предприятия прехвърлиха по-голяма част от това ценово бреме върху потребителите. Ценовият 
промишлен PMI индекс нарасна през януари до 72,7 пункта от 70,2 пункта прз декември, достигайки по този начин 
второто най-високо ценово ниво от почти две десетилетия. 
Инфлацията в еврозоната се очаква да остане по-висока през 2022 г., отколкото се очакваше преди, което може да окаже 
натиск върху Европейската централна банка да започне да затяга паричната и лихвена си политика, след като отмени 
настоящата пандемична вълна на Омикрон. 
ЕЦБ ще проведе редовното си заседание този четвъртък (3-и февруари), но на този етап централната банка се 
противопоставя на призивите за по-строга политика, придържайки се към мнението, че ценовият натиск ще отслабне с 
течение на годината. 
 
√ Спад на нивото на германска безработица до 5,1% през януари 
Безработицата в Германия спадна през януари, като възстановяването на трудовия пазар продължава, въпреки 
нарастващите случаи на Covid-19 в страната. 
Федералната агенция по заетостта заяви, че коефициентът на безработица е намаля през януари до 5,1% при очаквания 
за стабилизиране на декемврийското ниво от 5,2%. 
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В същото време броят на хората, останали без работа, е намалял с цели 48 000 до общо 2,345 милиона безработни при 
очаквания за доста по-скромно понижение с около 6000 и след техен спад с 23 000 през декември. 
Броят на заетите лица пък се увеличи през януари с 49 000, но общата трудова заетост все още остава под 
предпандемичните нива. 
"Пазарът на труда стартира добре през 2022 г.", отбеляза Даниел Терценбах, висш служител в Бюрото по труда на 
Германия. 
 
√ Отслабване на промишлената експанзия в САЩ през януари до 14-месечно дъно 
Промишлената активност в САЩ продължи да се разширява през януари, но с най-слабо темпо от 14 месеца насам, 
заради силната вълна с коронавирусния вариант Омикрон на фона на недостиг на работна ръка и във веригите на 
доставки, което вреди на производството, показват данни на  Institute for Supply Management (ISM). 
Индексът ISM, измерващ активността в промишлеността, се понижи през януари до 57,7 пункта от 58,8 пункта през 
декември, достигайки най-ниско ниво от ноември 2020 г. Въпреки това индексът все още се задържа над важното ниво 
от 50 пункта за 20-и пореден месец, което е знак за продължаваща бизнес експанзия в промишлеността, която формира 
около 11,9% от икономиката на САЩ. 
Индексът на новите поръчки спадна най-силно - с 3,1 пункта до ниво от 57,9 пункта, докато индексът на цените се повиши 
най-силно, нараствайки със 7,9 пункта до 76,1 пункта. Производственият ISM индекс пък се понижи с 1,6 пункта до 57,8. 
 

Графика на промишления ISM индекс на САЩ 

 
 
"Производственият сектор в САЩ остава в среда, движена от търсенето и ограничени вериги на доставки, но януари беше 
третият пореден месец с индикации за подобрения в трудовата заетост и представянето на доставчиците. Все пак имаше 
недостиг на критични междинни материали, трудности при транспортирането продукти и липса на директна работна 
ръка в предприятията поради Covid варианта Омикрон", отбеляза председателят на комитета за проучване на ISM 
Тимоти Фиоре. 
Малко по-рано днес агенцията IHS Markit също отчете понижение на своя промишлен PMI индекс за САЩ през януари до 
13-месечно дъно от 55,5 пункта спрямо 57,7 пункта, достигайки най-ниско ниво от октомври 2020 г. 
"Вълната с Омикрон засегна силно производството, изостряйки съществуващите насрещни ветрове чрез потискане на 
търсенето, създавайки допълнителни проблеми във веригите на доставки и причинявайки широко разпространен 
недостиг на персонал, често поради отсъствия поради нарастването на инфекциите с Covid-19. Рязкото понижение на 
съответния PMI индекс е показателно за производствен спад през януари“, коментира данните Крис Уилямсън, главен 
бизнес икономист в IHS Markit. 
Днешните данни подкрепят прогнозите, че американската икономика отново загуби скорост в началото на 2022 г., след 
като през последното тримесечие на 2021 г. БВП на САЩ нарасна с 6,9% на годишна база, а за цялата изминала година се 
повиши с 5,7 на сто, отбелязвайки най-силен растеж от 1984 г. насам. 
Вчера инвестиционната банка Goldman Sachs намали рязко прогнозите си за БВП на САЩ през първото тримесечие на 
настоящата година, като вече очаква слаб растеж от едва 0,5% при предишна оценка за повишение с 2 на сто, визирайки 
коронавирусната вълна с Омикрон и намалените правителствени помощи за домакинствата. 
 
√ Белият дом: Байдън е готов за по-нататъшни контакти с Путин 
Говорителят на Белия дом Джен Саки заяви, на брифинг, че президентът на Съединените щати Джо Байдън е готов за по-
нататъшни контакти с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят въпросите на сигурността в евроатлантическия 
регион. 
„Вратата към дипломацията остава отворена. Не знаем какви решения ще вземе президентът Путин.“ 
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Руският президент Владимир Путин вчера заяви, че Съединените щати и НАТО пренебрегват принципните опасения на 
Русия в сферата на сигурността и че САЩ се опитват да въвлекат русия във война, като се опитват да използват 
конфронтацията за нови санкции и използват Киев като инструмент срещу страната му. 
 
√ За първи път от два месеца „Газпром“ увеличава газа за Европа през Украйна 
За първи път от два месеца „Газпром“ започна да увеличава доставките на газ в Европа по украинския маршрут. Това 
пише в днешния си брой руският всекидневник „Комерсант“. 
За днес руският газов монополист е резервирал мощности за транзит през Украйна в размер на 103 милион кубически 
метра. 
На този фон мартенските фючърси на нидерландската борса TTF поевтиняха с 10% до 75,15 долара за един мегаватчас 
или 965 долара за хиляда кубически метра. 
„Газпром“ започна да доставя синьо гориво и по газопровода „Ямал-Европа“, който от 21 декември м.г. работеше в 
реверсивен режим. Руската компания е резервирала 1 милион и 600 хиляди кубически метра газ в час за времето от 
полунощ до 8 часа сутринта. 
Увеличеното търсене се обяснява с намаляването на цената на руския газ. През февруари тя ще зависи от януарските 
котировки на спот пазарите, които са по-ниски от декемврийските. През декември средната цена за 1000 кубически 
метра беше 1300 долара, а през януари падна до около 1000 долара. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Дацов: Бюджетната прогноза се бие с политическите намерения за влизане в еврозоната 
Любомир Дацов, бивш зам.-финансов министър, в "Светът е бизнес", 01.02.2022 
В света на публичните финанси актуализацията на един бюджет се смята за абсолютен провал на финансовия министър. 
Умишлено да правиш актуализации, които се водят за провали, е безмислено упражнение. Това каза Любомир Дацов, 
бивш зам.-финансов министър, в предаването "Светът е бизнес" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Ивайло Лаков. 
"Дефицитът, заложен в бюджета е около 4% и ако бяха нормални обстоятелствата, би трябвало да изпаднем в процедура 
за свръхдефицит, като и за следващите години тези параметри се запазват... В момента настъпват качествени промени, 
които са проблем за еврозоната".    
Много по-удачно бе сега да се приеме бюджетът и да няма актуализация в средата на годината, каза Дацов. По думите 
му един бюджет се готви от шест до седем месеца. "Поне тази актуализация, която е в средата на годината е абсолютно 
ненужна. Съмнявам се, че хората в министерствата, а и тези, които правят бюджета, ще имат много ясна визия, не 
толкова за идеите, договорени с коалиционните партньори, колкото за техническите детайли как да бъдат 
реализирани нещата и разположени във времето".  
"Всички политики, сведени и разбити на експертно ниво няма да бъдат готови и до средата на годината. Много по -
удачно беше, вместо да се експериментира със системата абсолютно ненужно, сега да бъде приет бюджетът, 
който в основни линии описва някакви политики. И от есента да бъде направен бюджетът за следващата 
година, без да се шегуваш със системите".  
Бюджетът, който се предлага, има много проблеми и е по-скоро заявка за проблеми, отколкото за решаване на такива, 
подчерта финансистът. "Рамката, с която е предложен той, е толкова крайна - никога до този момент не е 
внасян бюджет, който до такава степен да нарушава правилата и да противоречи на логиката". 
Направена е "малка стъпка към това, което се нарича програмно бюджетиране", допълни Любомир Дацов. "Макар и 
недостатъчно, но е направена крачка в правилната посока. Ако не бяха толкова крайни макропараметрите на бюджета, 
самата рамка на бюджета и самите макроикономически показатели, сигурно щяхме да намерим време да видим и 
какво се крие зад този бюджет като политики. В момента повечето анализатори се занимаваме с макроикономическото 
въздействие, което той оказва - т.е. дали дефицитът ще предизвика по-висока инфлация, дали растежът, който е 
предвиден, може да послужи за някаква ориентация на бизнеса и т.н.".  
"Цялата тригодишна бюджетна прогноза се бие с политическите намерения за влизане в еврозоната. Тя не 
отговаря на нито един параметър и ако остане по този начин ще предизвика проблеми". 
Разчита се, че 2022 година има дерогация, тоест, "каквото и да правиш няма да те глобят. Но ако имате определен 
размер средства, ако днес се отпуснете, утре ще трябва да спестите. А логиката на бюджета е, че днес можете да се 
отпуснете, а догодина да не пестите. Такова нещо няма в реалния живот". Някои се опитват да обясняват, че приемането 
в еврозоната ще бъде на база на бюджета, който е завършен, т.е. ще се стъпва на данните за 2022 година. "Но 
независимо дали има дерогация, параметрите на този бюджет, като махнеш ковид-мерките, имат значително 
отклонение от изискванията на фискалните правила".  
"Не мога да се съглася с позицията", че дефицитът е на добро равнище, ако се извадят ковид-мерките, каза гостът. 
"Политиците обичат да спекулират между това, което се нарича касова основа и това, което е начислена основа. Много 
често изпускат, поне за пред публика, защото те чудесно са запознати, че Европейската комисия отчита и сравнява 
бюджетите и показателите се изчисляват на т.нар. начислена основа". 
"Дефицитът се получава около 4%. До 3% номиналната граница е превишена и ако бяха нормални 
обстоятелствата би трябвало да изпаднем в процедура за свръхдефицит, още повече, че за следващите години по 
същия начин не влизаме в тези параметри. Ние устойчиво превишаваме тези разходи. При тази ситуация, ако 
някой гледа параметрите, сигурно ще си каже, че в момента настъпват качествени промени, които са проблем за 
еврозоната".   
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На този фон, относно изявлението на правителството, че приемането ни в еврозоната е приоритет, гостът каза: "Тук важи 
"Не ме гледай какви ги върша, а какви ги говоря". Ако не гледаме какво е записано и каква стойност има, а какво се 
говори като обещания и декларации, тогава изявлението е валидно". 
"Не може да няма умисъл. Говорим за Министерството на финансите и правителството". 
На въпросът дали нарочно се залага такъв дефицит, за да не бъдем приети в еврозоната, Дацов каза, че смята, че 
хората, които правят в момента тази политика, вярват в нея и разбират правенето на политика по този начин. "Вярват, че 
дефицитът ще донесе полза в този момент, че надуването на разходите също може да бъде управлявано и може да 
донесе ползи - не толкова на разходите, колкото на дефицита".     
Променя се рязко посоката, това започна миналата година с поредица решения на няколко правителства, и служебното, 
и предходното, каза финансистът. "Тази година виждаме резултата от играта с бюджета заради изборите, които имахме 
- политически и технически решения, взети в миналото. Ако са действителни нещата, заложени в дългосрочната 
бюджетна рамка за 2023 и 2024 година, възникват много сериозни въпроси за тази посока, защото тя препотвърждава 
това, което вече имаме в момента".  
"Тоест, това не е въпрос на временна реакция и неизбежност, защото във времето някой е взел решение за 
увеличаване на даден разход, а вече е политика и на настоящото правителство. Макар че там има неща, които не 
мисля, че ще се случат".  
Удвояването на капиталовите инвестиции не е лошо, но не се знае в какво ще се инвестира. Има много въпроси. 
Видимо караме по инерция, заяви Дацов. "В политиката често става така - някой идва на власт, обвинявайки предишния в 
хиляди грехове и в един момент разбира колко му е удобно да бъде в ботушите на предишните. За сега в много 
отношения, особено в областта на публичните финанси, имаме влизане в ботушите на предишните и никаква 
промяна".  
Сценарият, който е заложен за БВП, предполага, че ръстът от 4,8% ще е в следствие на инвестициите, но това няма как да 
се случи, защото сроковете са твърде кратки, дори и да има готови проекти. "Няма как да усвоиш нещо двойно повече, 
при положение че до сега 40-60% от залаганите инвестиции са усвоявани. Тоест, видимо няма капацитет и за управление 
на инвестициите, а пък хората, които отсреща доставят". 
"Растежът на БВП затова е по-висок, спрямо този, който се прогнозира от Централнат банка, защото МФ смята, 
че този бюджет ще се изпълни и приносът на инвестициите ще доведе до по-високи разходи. Само че пропускат, че 
тази инфлация и подкрепата за инфлацията, която ще генерира този бюджет с дефицитите си, ще доведе 
до обрат в поведението на домакинствата. Кара ги да харчат по-малко, защото трябва да преструктурират 
разходите си. От тази гледна точка, ако трябва да преценявам, прогнозата на БНБ е по-реалистична от това, 
което е заложило правителството".    
Какъв е действителният процент на работещи бедни в България по данни на евростат?  
Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ Бюджетите обричат университетите на недоимък заради инфлацията и електроенергията 
Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС и ръководител на Катедра "Национална и регионална сигурност", в 
"Бизнес старт", 01.02.2022 
Средствата, предвидени в бюджета, няма да бъдат достатъчни за издръжката на университетите. Това каза проф. 
Димитър Димитров, ректор на УНСС и ръководител на Катедра "Национална и регионална сигурност", в предаването 
"Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Живка Попатанасова.  
В публикувания миналата година бюджет, както и в проектобюджета, който бе представен този месец, е предвиден 
същият финансов ресурс, както и през миналата година. "Това е съвсем недостатъчно в тази обстановка. Влияят няколко 
фактора. Първо, повишената инфлация - тя  вече е около 10%. Второ - увеличените цени на електроенергия удариха 
университетите много сериозно".  
"Каквито и икономии да правите, да задържате назначения и да правите административна оптимизация, в крайна 
сметка идва сметката за ток, която е пет пъти по-висока от същия период на миналата година. Компенсирането е 
100 лв. на месец, което е недостатъчно. Предприели сме мерки в тази насока и искаме пълно компенсиране, а не 
частично. Ние сме бюджетни организации. Разходите ни са сметнати с предишни цени на тока. Не можем да 
увеличаваме таксите на студентите и на общежитията и зависим изцяло от бюджета".  
Парадокс има и по отношение на електроснабдяването на общежитията, допълни гостът. "Изпратихме писмо до 
Министерството на енергетиката, защото студентите ползват общежитията като битови потребители, а общежитието 
плаща тока като небитов потребител. Затова сметките за ток са в пъти по-високи".  
След управителния съвет на Съвета на ректорите, проведен в петък, ректорите са взели решение за няколко ключови 
искания, сподели събеседникът. 
"Едно от исканията, като направихме анализ на бюджета, е да се увеличат с 15% разходите за издръжка на 
обучението, където влизат и заплатите на преподавателите и на непреподавателския персонал. Второто е 
свързано със стипендиите на студентите и докторантите". "Третото е за научна и присъща дейност на 
университетите. Там има и нарушение на закона, който казва, че това перо трябва да бъде процент от общата 
субсидия за висшето образование, а то в момента е под този процент. Общо по първото направление искането е 
за около 40 млн. лева, за научната дейност също около 40 млн. и за стипендиите около 5 млн. лева. Направили сме 
разчети, които ще бъдат внесени".  
"Няколко пъти бе анонсирано, че докторантската стипендия ще бъде увеличена от 500 на 1000 лева. Но това, което 
виждаме заложено в бюджета е 550 лева." "Резерви за увеличения на заплащането в университетите в момента няма". 

https://www.bloombergtv.bg/a/19-svetat-e-biznes/102777-tri-byudzheta-v-ramkite-na-godina-kak-shte-izglezhda-makroramkata
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Обучението в университета по време на пандемията е организирано за дни, като се използваха хибридни подходи за 
онлайн и ротационно присъствено обучение, заяви професорът. "Но вече започва да се усеща умора, както в студентите, 
така и в преподавателите. Новото изискване на Министерството на здравеопазването за наличие на зелен сертификат 
при 100% от преподавателите и студентите, за да бъде провеждан учебен процес е неизпълнимо", тъй като само 
около 20% от студентите са ваксинирани и около 40-50% от преподавателите. 
"Надявам се, след като данните за заболеваемостта покажат по-добри резултати, да се разреши по-голяма 
гъвкавост и свобода, за да се възстанови нормалният учебен процес".  
Относно прогнозите за конфликта около Украйна проф. Димитров каза, че "това е преговорен процес между САЩ и 
Русия, който ще продължи. Твърде голям е залогът за всяка страна, за да се тръгне към военни действия". Русия има 
интерес да гарантира газовите и петролните си доставки. Уж се говори за сигурност, а прозират икономически интереси.  
"Няма да има военен конфликт, има премерване на силите, хибридна война. Това може да се види, и в изявление на 
САЩ, и на Русия. В сегашния взаимообвързан свят военен сблъсък е немислим. Той ще бъде катастрофален за 
всички страни".  
Как трябва да се използва суперкомпютърът и центровете за големи данни? Има ли общежития на УНСС, които се 
ремонтират? 
Вижте целия коментар във видеото.  
 
√ Инфлацията в Германия спадна по-малко от прогнозата, предизвиквайки позицията на ЕЦБ 
По-рано в понеделник Испания също отчете инфлация далеч над прогнозите на анализаторите 
Инфлацията в Германия се забави значително по-малко от очакваното през януари, оспорвайки мнението на 
Европейската централна банка, че растежът на потребителските цени в еврозоната ще намалее значително тази година и 
ще изключи необходимостта от по-строга политика. 
Цените са се повишили с 5,1% спрямо година по-рано съгласно хармонизирана от Европейския съюз мярка, съобщи 
Федералната статистическа служба в понеделник. Това е доста над прогнозата от 4,3% от икономистите в проучване на 
Bloomberg и идва след отчитане от 5,7% през декември. Енергията е била с 20,5% по-скъпа, показват данните. 
По-рано в понеделник Испания също отчете инфлация далеч над прогнозите на анализаторите. Франция ще публикува 
данни във вторник, преди данните за Италия и 19-членната еврозона да излязат в сряда. 
Ценовият натиск в еврозоната трябваше да започне да намалява тази година, след като достигна до нови рекорди през 
2021 г. на фона на прекъсвания във веригата на доставки и скок в разходите за енергия. Служителите на ЕЦБ, които се 
срещат тази седмица, сега ще трябва да защитят бавното си излизане от пандемичните стимули на фона на признаците, 
че инфлацията може да остане повишена за известно време. 
„По-силна от очакваната инфлация за Германия означава, че сега виждаме ръст на цените от най-малко 4,7% в 
еврозоната за януари. Това се сравнява със средна оценка от 4,4% в проучване на Bloomberg сред икономисти. 
Инфлацията вероятно ще достигне средно 5% през първото тримесечие, надхвърляйки с голяма разлика прогнозата 
на ЕЦБ от 4,1%", каза Маева Кусин, старши икономист в Bloomberg Economics. 
Междувременно търговците увеличават залозите за повишаване на лихвите от ЕЦБ с четвърт процентен пункт до края на 
годината, което ще доведе лихвата до минус 0,25%. 
 

 
 
„Надеждите за значителен спад на инфлацията в началото на годината не се оправдаха“, каза икономистът на ZEW 
Фридрих Хайнеман след публикуване на германските данни. „Компаниите ще продължат да прехвърлят много по-
високите разходи за поръчки на крайните потребители чрез коригиране на цените. 2022 г. започна инфлационна и ще 
остане такава.” 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/102761-byudzhetite-obrichat-universitetite-na-nedoimak-zaradi-inflatsiyata-i-elenergiyata


17 

 

Забавянето на германската инфлация през януари отразява изтичането на базовите ефекти от временното намаляване на 
данъка върху продажбите, което добави повече от 1 процентен пункт към годишния процент през втората половина на 
миналата година. Въпреки това Бундесбанк прогнозира в месечния си доклад миналата седмица, че ръстът на цените в 
началото на 2022 г. „вероятно ще остане изключително висок“. 
„Трябва да се запитаме дали това е постоянно развитие на инфлацията – трябва да запазим очакванията, че цените ще 
останат стабилни“, каза германският финансов министър Кристиан Линднер по германския телевизионен канал ARD по-
рано в понеделник. 
 
√ Четири държави настояват ЕС да премахне етикета за зелени инвестиции за газа 
Все по-голям брой инвеститори и банки заявиха, че най-вероятно ще избягват газа и ядрената енергия в 
портфейлите си 
Австрия, Дания, Швеция и Холандия призоваха Европейския съюз да не етикетира газовите енергийни проекти като 
зелени инвестиции, докато Брюксел се опитва да финализира правилата за това дали горивото заслужава да бъде 
обявено за "устойчиво", предаде "Ройтерс". 
Европейската комисия изготви планове в края на миналата година за обозначаване на газа и ядрената енергия като 
зелени инвестиции, което раздели 27-те страни от блока, тъй като те не са съгласни относно това как горивата трябва да 
допринесат за преминаването на Европа към чиста енергия. 
„Липсата на научни доказателства за включване на изкопаемия газ в таксономията трябва да доведе до 
преразглеждане на предложението от Европейската комисия“, се казва в писмо от четирите страни до шефа на 
финансовите служби на ЕС. 
Инвестициите в газ не трябва да бъдат етикетирани като зелени, освен ако не отделят по-малко от 100 грама въглероден 
диоксид на киловатчас, казаха страните. Това е в съответствие с препоръките, направени миналата седмица от 
експертните съветници на ЕС относно правилата, но е много по-ниско от ограничението от 270 грама в проектоплана на 
комисията. 
Държавите очакват окончателното предложение на комисията, което тя заяви, че ще публикува скоро, без да посочи 
дата. 
Веднъж публикувани, мнозинството от Европейския парламент или свръхмнозинството от държавите-членки на ЕС - 20 от 
27-те държави - може да блокира правилата. 
Късният натиск от четирите държави допълва разногласията около „таксономията на устойчивите финанси“ на ЕС, 
наръчник с правила, който има за цел да постави златен стандарт за насочване на частните инвестиции към дейности, 
които отговарят на научно обоснованите цели за справяне с изменението на климата. 
Правилата за газ и ядрена енергия бяха забавени с повече от година поради дълбоки разногласия. 
Някои държави, сред които Полша и Чехия, смятат, че газът и ядрената енергия са от решаващо значение за отбиване на 
страните от най-мръсното изкопаемо гориво - въглищата. Противниците цитират опасения относно безопасното 
складиране на ядрени отпадъци и казват, че не би било достоверно да се етикетира газът, изкопаемо гориво, като 
"зелен". 
Газът произвежда приблизително половината от емисиите на CO2 от въглищата, когато се изгарят в електроцентрали, но 
газовата инфраструктура също е свързана с емисии на метан, който е мощен парников газ.  
Държавите по света гледат към ЕС за насоки как да управляват зеления преход. Но с безпрецедентна енергийна криза, 
която бушува из целия континент, правителствата са по-склонни да разглеждат газа и ядрената енергия като ключови. 
Южна Корея наскоро беше обект на критики за включването на газ в своята таксономия. 
Възраженията е малко вероятно да провалят плана на комисията да предостави на някои газови и ядрени проекти зелен 
етикет, стига те да бъдат одобрени съответно до 2030 и 2045 г. и да се придържат към други критерии за емисии и 
преход, като например замяна на електроцентрали, работещи с въглища.  
Миналата седмица Платформата за устойчиво финансиране, една от двете групи, консултирани от комисията, опроверга 
плановете за газ, заявявайки, че те могат да подкопаят целта на ЕС за неутралност на климата до 2050 г. Как регионът ще 
се справи с възможните въздействия върху околната среда от ядрените отпадъци също не е ясно, казва групата.  
Все по-голям брой инвеститори и банки, включително Европейската инвестиционна банка, заявиха, че най-вероятно ще 
избягват технологиите в портфейлите си.  
 
√ Добра новина за глобалните въглеродни емисии 
Глобалните емисии на въглероден диоксид са се увеличили през 2021, но под очакванията на експертите 
Глобалните емисии на въглероден диоксид са се увеличили значително през миналата година, но не толкова, колкото 
очакваха някои експерти. Вместо да се увеличат с 4,9 % спрямо нивата от 2020 г., каквато беше прогнозата на "Глобалния 
въглероден проект" (Global Carbon Project) през ноември, новите оценки на групата сочат, че увеличението е било с 
около 4,3 %, пише Bloomberg. 
Ако това ви звучи като песъчинка от добра новина, намерена в чаша, пълна с лоши новини, до голяма степен сте прави. 
Ако светът беше инвестирал много повече от доларите си за стимулиране на зелените дейности, както Международната 
агенция по енергетика беше призовала правителствата да направят, имаше вероятност емисиите да не скочат толкова 
много. 
Все пак може би има причина да бъдем малко по-оптимистични. Нека върнем времето назад към финансовата криза, за 
да разберем защо. 
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През 2009 г., когато световният растеж спря по време на финансовата криза, емисиите на CO₂ намаляха. През следващата 
година, когато икономиката се възстанови, емисиите нараснаха дотолкова, че не позволиха да се постигне намаление 
през 2009 г. 
Но този път моделът не се повтаря точно. През 2020 г., когато ограниченията принудиха световната икономика да се свие, 
емисиите спаднаха драстично. Година след това, когато ограниченията бяха премахнати, световният брутен вътрешен 
продукт нарасна, както и емисиите - с изключение на това, че увеличението на емисиите на CO₂ не беше толкова голямо, 
колкото това, което се наблюдаваше при възстановяването след финансовата криза. 
Един от начините да се разбере разликата е да се разгледа въглеродният интензитет на световната икономика. Тоест 
колко килограма CO₂ са необходими за всеки долар икономическа дейност? 
През 1990 г., след коригиране с инфлацията, всеки долар БВП е довел до 0,68 кг CO₂. През 2021 г. той ще доведе до само 
0,38 кг CO2. (В изчисленията са използвани данни за емисиите от Глобалния въглероден проект и данни за БВП от 
Международния валутен фонд). 
Това като цяло е добре. С течение на времето световната икономика става все по-малко въглеродно интензивна. Но 
макротенденцията крие по-сложни промени от година на година. 
Една от причините за това намаление може да е ръстът на инвестициите в чиста енергия. Между 2004 г. и 2008 г., 
непосредствено преди финансовата криза, общият размер на инвестициите в чиста енергия възлизаше на по-малко от 
450 млрд. Между 2015 г. и 2019 г., непосредствено преди настъпването на пандемията, тези разходи възлизат на повече 
от 2,2 трилиона долара. Тези инвестиции вероятно са изтласкали развитието на някои нови въглищни електроцентрали, 
като през 2010 г. Индия е построила по-малко от тези мръсни активи, отколкото през 2000 г. Всичко това може да е 
попречило на емисиите да се увеличат толкова, колкото десетилетие по-рано. 
 

 
 
Освен това обобщение обаче е трудно да се посочат всички основни причини възстановяването този път да е по-чисто, 
казва Глен Питърс, старши изследовател в Центъра за международни изследвания на климата. Това е така, защото 
тенденциите на национално ниво са доста объркани. 
В Европейския съюз например възстановяването след локдауна доведе до увеличаване на въглеродния интензитет на 
икономиката. Това може да се дължи на факта, че европейците са изгаряли много повече въглища в период, когато 
липсата на доставки предизвика скок на цените на газа. 
Но ако въглищата бяха единствената причина, възстановяването на Китай след блокирането също би трябвало да 
изглежда лошо. Това е така, защото миналата година потреблението на въглища в Китай достигна рекордни стойности. И 
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въпреки това въглеродният интензитет на китайската икономика през 2021 г. е намалял с приблизително сходни темпове 
като през предходното десетилетие. 
Всичко това оставя Питърс с повече въпроси, отколкото отговори. Те биха могли да бъдат разрешени с по-задълбочен 
анализ на това как икономическият растеж и емисиите се отразяват на различните сектори във всяка страна. Дотогава 
пътят напред е ясен: увеличаване на инвестициите в чиста енергия, като същевременно се намират начини за 
намаляване на потреблението на енергия. 
 
√ Златото пробива над 1800 долара, докато доларът отслабва след коментарите на Фед 
Среброто, платината и паладият също поскъпнаха 
Златото засили позициите си, докато доларът отслабна, след като представители на Федералния резерв на САЩ 
намалиха перспективите за скорошно агресивно повишаване на лихвите, пише Bloomberg. 
Европейските акции и американските фючърси поскъпнаха във вторник, докато доларът се понижи на фона на 
положителните рискови настроения. Златото се покачи до психологически важната граница от 1800 USD за тройунция, 
малко над средното ниво от миналата година. 
В понеделник представителите на Фед, включително Естер Джордж от Канзас Сити и Мери Дейли от Сан Франциско, 
подчертаха, че искат да избегнат ненужни смущения в икономиката на САЩ, докато се подготвят да започнат да 
повишават лихвените проценти. Това подсказва, че няма голям апетит за агресивно движение с 50 базисни пункта през 
март, перспективата за което постави златото под натиск миналата седмица. 
Пазарът ще следи януарския доклад за работните места в САЩ, който ще излезе в петък, за улики относно траекторията 
на инфлацията. След като миналата седмица кюлчетата паднаха с 2,4%, което е най-големият седмичен спад от август 
насам, в понеделник те поскъпнаха с 0,3%. 
 

 
 

"Отскокът на златото може би вече е стигнал твърде далеч", пише в бележка Едуард Моя, старши пазарен анализатор в 
Oanda Corp. и добавя, че търговците вероятно ще продават в рали, докато на хоризонта се очертава повишаване на 
лихвите от страна на Фед. Фокусът върху намаляването на лихвите от страна на централната банка на САЩ ще бъде 
"постоянната тема, която ще наруши всички потоци от сигурни убежища, произтичащи от геополитически опасения или 
слабост на Китай", каза той. 
Съществуват някои признаци за повишен инвеститорски апетит към златото. Борсово търгуваните фондове, 
проследявани от Bloomberg, добавиха повече от 5 тона злато в понеделник, увеличавайки тазгодишната си печалба до 42 
тона. 
Спот златото добави 0,5% до 1 806,06 долара за тройунция в Лондон. Индексът Bloomberg Dollar Spot спадна за втори 
ден. Среброто, платината и паладият поскъпнаха. Пазарите в Китай и някои други азиатски страни ще бъдат затворени 
през по-голямата част от седмицата заради празниците по случай Лунната нова година. 
 
Мениджър 
 
√ Радев с критики към Петков: Посещението в Северна Македония беше прибързано 
Посещението на българския премиер в Северна Македония беше прибързано. Това заяви президентът Румен Радев пред 
журналисти. 
„Македонските българи се борят за равноправие, което да е гарантирано в тяхната конституция. Те се борят за 
пълноценната си интеграция в обществения живот в страната. Това е коренно различно от сепаратистките нагласи и 
претенциите за малцинство, изповядвани от хората, с които се среща президентът Пендаровски“, коментира Радев. 
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Радев визира срещата на Стево Пендаровски с членове на ОМО „Илинден“ скоро след визитата на министър-
председателя ни в Скопие 
По думите му  всяко прибързано действие на българското правителство и всеки позитивен предварителен сигнал може 
да се тълкува превратно като някакви отстъпки от българската страна. 
Радев каза, че е имал откровени разговори с Петков за неговото посещение, което той определи като прибързано.  
„Важно е българската дипломация да осъществява пълноценно своя професионален капацитет, да не се доверява на 
експертиза отвън, на неправителствени организации и да не се поддава на външен натиск”, коментира държавният глава  
„България е отворена за диалог винаги и когато политиците от Република Северна Македония обикаляха европейски 
столици, отбягваха София. Радвам се че този диалог започна да се случва. Държа връзка с президента Пендаровски. Ще 
търсим подходящ момент за среща на високо ниво, но това зависи и от неговите действия”, добави той. 
 
√ Премиерът назначи двама нови заместник-министри 
Премиерът назначи нови двама зам.-министри, съобщиха от правителствената пресслужба. 
Със заповед на министър-председателя Кирил Петков на длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е 
назначен Дилян Берковски. Берковски е магистър по комуникационни технологии от Техническия университет в Мюнхен. 
Притежава повече от 17 години професионален стаж в индустрията на информационните и комуникационните 
технологии. Има богат опит в планирането, внедряването и експлоатацията на облачни телекомуникационни и мобилни 
мрежи, центрове за данни и оптична инфраструктура. През изминалите 4 години работи в Дъблин, Ирландия, като 
последно е бил ръководител на глобалния екип за изграждане и експлоатация на опорната оптична мрежа на Amazon 
Web Services. 
Мария Ачкова е назначена на длъжността заместник-министър на околната среда и водите, като от същата длъжност е 
освободен Петър Димитров. Мария Ачкова е юрист по образование. В периода 2011 г. – 2015 г. е работила в 
Министерството на регионалното развитие, занимавайки се с управление на европейски проекти и програми и с контрол 
на обществени поръчки. След това в периода от 2015 г. до 2020 г. е заемала последователно длъжностите кмет на район 
„Средец“ и заместник-кмет на район „Средец“, Столична община. 
 
√ Природният газ поевтинява с близо 18% 
Цената на природния газ поевтинява със 17,64% от вчера, реши Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 
Това означава, че цената на за един мегаватчас пада от досегашните 133,41 лв. на 109,88 лв. (без цени за достъп, пренос, 
акциз и ДДС). По този начин КЕВР прие поискана по-рано от „Булгаргаз“ цена.  
Решението е прието в съответствие с условията на договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО„Газпром экспорт“, условията 
по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него, уточняват от КЕВР. 
Важно е да се отбележи, че цената продължава да е по-висока в сравнение с декември, когато за един мегаватчас се 
плащаха 102,33 лв. 
В утвърдената цена са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за 
дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи на „Булгаргаз“ за съхранение на количества 
в подземното хранилище „Чирен“. 
 
√ Бюджет 2022: Леви цели с леви средства 
"Бюджет на растежа" одобри и изпраща към парламента правителството. Сметката накратко е, че през тази година се 
очаква да изхарчим рекордните 63 153,8 млн. лева при очаквани приходи от 57 253,5 млн. лева, което ще доведе до 
бюджетен дефицит от 5,9 млрд. лева, или 4,1% от БВП. Тоест, през 2022 година се очаква държавата да преразпредели 
44,2% от БВП, което прави този бюджет най-левия след падането на комунизма, както като процент от БВП, така и в 
абсолютна стойност. Съществен проблем e, че бюджетния дефицит ще бъде финансиран основно с поемането на нов 
държавен дълг от 4,1 млрд. лева през тази година. Тук идва и сериозният идеологически дефект в подхода към 
структуралното на този бюджет, който най-общо казано може да бъде описан и като „леви цели с леви средства“. В една 
съвременна пазарна икономика държавата не трябва да се бори да заеме централна роля в икономическите процеси. 
Нещо, което ясно се забелязва, като тенденция в „Бюджет 2022“. Тази функция е отредена на предприемача, като всичко, 
което трябва да направи държавата е да създаде всички условия, за да може той да работи свободно в условията на 
ниска административна и данъчна тежест. Само тогава бизнесът ще може да инвестира в нови машини и оборудване и 
човешки капитал, което от своя страна да доведе до устойчив икономически растеж както на доходите, така и в цялата 
икономика. 
Една от основните политики на управляващите е, че заложените в план-сметката капиталови разходи в размер на 8.2 
млрд. лева се очаква да доведат до съществен икономически растеж. Финансовото министерство прогнозира БВП да се 
увеличи с 4,8% до 143 024 млн. лева. Това, обаче според мен е доста оптимистична прогноза за икономически растеж, 
който не се валидира отникъде. За справка, „Европейската комисия“ очаква българската икономика да нарасне с 4,1%, а 
прогнозата на БНБ е за още по-скромен растеж от 3,6% за 2022 година. Това са наистина съществени разлики, което в 
голяма степен компрометира цялата макроикономическа рамка върху която е базиран „Бюджет 2022“. 
Но да се върнем на заложените капиталовите разходи и очаквания от тях ефект върху икономическия растеж на страната. 
Според прогнозата на финансовото министерство основния източник на растеж през 2022 година се очаква да бъде 
генериран от заложните значителни капиталови разходи в „Бюджет 2022“. Тук важният въпрос е дали заложените 
разходи изобщо могат да бъдат изпълнени в рамките на тази година. Още в началото на тази бюджетна процедура от 
министерството на финансите направиха ясен анонс, че към средата на годината ще има актуализация на този бюджет, в 
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който вече на база обратната връзка от министерствата и заложените от тях публични политики ще се знае точния размер 
на всички капиталови разходи, които реално ще се извършат. Тоест, ние като общество на този етап не знаем, нито за 
какво ще отидат тези разходи, нито дали изобщо те ще могат да се реализират през 2022 година. Да не говорим, че 
самите капиталови инвестиции оказват своето влияние върху БВП със сериозен времеви лаг. Всички тези фактори 
поставят под съмнение постигането на заложения икономически растеж от 4,8%. Добавяме към тях и заложеното в 
Бюджет 2022 повишаване на минималната работна заплата на 710 лева и максималния осигурителен доход на 3 450 
лева, което де факто представлява повишаване на данъчната тежест, както върху физическите лица, така и за бизнеса. В 
условията на растяща инфлация, в която бизнесът изпитва сериозни трудности с това да прехвърли повишените 
производствени разходи върху крайните си клиенти подобна публична политика оказва изключително негативно 
влияние върху цялата икономика, защото тя директно намалява рентабилността на бизнеса и го прави по-
неконкурентноспособен. В условията на галопираща инфлация това, което трябваше да направи държавата, за да 
стимулира инвестициите и икономиката е да намалява ефективната данъчна тежест, а не да я увеличава през МРЗ и 
МОД. 
И накрая, но не по важност, управляващите ясно трябва да обяснят на обществото, какво налага в условията на растяща 
икономика да се харчат рекордни нива на публичен ресурс и да се поема нов държавен дълг? Икономическата теория 
ясно казва, че в подобна ситуация отговорните държавници би трябвало да реализират не бюджетни дефицити, а 
излишъци, да погасяват дългове и да акумулират фискален резерв, който да харчат, когато икономиката влезе в рецесия. 
Тук правим обратното на здравата икономическа логика. 
 
√ Борис Велчев стана ректор 
Доскорошният председател на Конституционния съд проф. Борис Велчев е новият ректор на Висшето училище по 
застраховане и финанси (ВУЗФ), стана ясно от сайта на институцията.  
Той е бил избран на поста единодушно на заседание на настоятелството на ВУЗФ, проведено на 30 ноември 2021 г. в 
академичната зала на университета, с 4-годишен мандат считано от 6 декември 2021 г. 
Проф. Велчев е завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност 
"Право" с отличен успех през 1986 г. Преминал е през всички етапи на академичното развитие, от 2002 г. е доцент, а от 
2012 г. - професор по наказателно право. Доктор по право от 1997 г. От 2015 г. е доктор на юридическите науки. Бил е 
член на Консултативния съвет по законодателството при 39-то и 40-то Народно събрание. Председател на Правната 
секция и член на Бюрото на Съюза на учените в България. От 2002 до 2006 г. е член и председател на Правния съвет на 
президента на Република България. От 2006 до 2012 г. е главен прокурор на Република България. Бил е член на Висшия 
съдебен съвет и на Управителния съвет на Националния институт за правосъдие. Назначен е за съдия в Конституционния 
съд от президента на Република България от 1 ноември 2012 г. Председател е на Конституционния съд от 15 ноември 
2015. Преизбран е за втори мандат като председател на Конституционния съд на 14 ноември 2018. 
Досегашният ректор на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов ще продължи да бъде изпълнителен директор на Лабораторията за 
научно-приложни изследвания към висшето училище - VUZF Lab. Той е и президент и ректор емеритус на ВУЗФ.  
 
√ ЕС води разговори с четири държави за доставки на газ 
ЕС води разговори за осигуряване на доставките на газ за Европа с няколко държави. Сред тях са САЩ, Норвегия, Катар и 
Азербайджан, съобщи говорител на Европейската комисия.  
Той уточни, че в следващите дни представители на ЕК ще имат срещи по тази тема във Вашингтон и в Баку. По неговите 
думи Норвегия е увеличила в последните месеци количеството на доставяния на газ за ЕС. 
Според него, все още не може да се каже кога и как ще приключи започналата миналата есен проверка на комисията за 
възможно нарушение на правилата на пазара от страна на производители и доставчици на газ в ЕС. Говорителят поясни, 
че проверката цели да установи има ли връзка между действията на тези дружества и повишението на енергийните цени.  
От "Газпром" са били получени отговори с общодостъпни данни, но все още ЕК очаква попълването на въпросника от 
страна на руското дружество. Нарушение обаче можело да се установи, само ако има доказателства за сключено 
споразумение или за договорено действие срещу пазарните правила, или за злоупотреба с господстващо положение. 
"Разширението на газопровода "Северен поток" не е проект от общоевропейски интерес и трябва да бъде съобразено с 
европейските правила", заяви още говорителят. Той обясни, че засега сроковете за одобрение на проекта са спрени по 
процедура, докато бъдат получени допълнителни документи, предаде БТА. 
След това се очаква оценката на германските власти и, ако те се произнесат положително, ЕК ще трябва да издаде 
становище доколко проектът съответства на европейското право. Говорителят отбеляза, че възможността за налагане на 
санкции на този проект не е изключена от гледна точка на ЕК.  
 
√ Белгия намалява на 6% ДДС-то за енергия от март 
Белгийското правителство съобщи, че намалява ДДС-то върху енергията на 6 процента като временна мярка срещу 
високите цени. Предвижда се мярката да остане в сила до юни. За същия срок се удължава и намалението на цените на 
енергоносителите за социално слабите домакинства, предава БТА.  
От 1 март до 1 юни за четири месеца ДДС за енергоносителите се намалява от 21% на 6%, като се очаква това да струва на 
бюджета около 1 милиард евро. 
"Потребителите, които имат постоянни договори с дружествата за доставка на ток, газ или мазут, ще получат също 
еднократно обезщетение от 100 евро", уточни премиерът Александер де Кро на пресконференция след среднощно 
заседание на правителството.  



22 

 

Предвижда се Белгия да приеме промени по отношение на ДДС на енергията в дългосрочен план, отбелязват местни 
медии. Занапред властите ще се стремят да овладяват ръста на енергийните цени чрез размера на акцизите. 
 
√ Силен старт на месеца за европейските борси 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха повишения в ранната търговия във вторник на фона 
на по-оптимистичните глобални нагласи след приключването на волатилния януари, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 5,07 пункта, или 1,08%, до 473,95 пункта, след като през януари 
регистрира най-лошото си месечно представяне от октомври 2020 г., изтривайки 4% от стойността си на фона на 
нарастващото геополитическо напрежение между Запада и Русия. 
Немският показател DAX се повиши със 151,5 пункта, или 0,98%, до 15 622,7 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 напредна с 57,38 пункта, или 0,77%, до 7 521,75 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 
69,69 пункта, или 1%, до 7 068,89 пункта. 
Акциите от финансовия сектор поведоха ралито на STOXX 600, като индексът SX7P се повиши с 1,54% и върви към най-
доброто си еднодневно представяне от близо два месеца, следвайки отчета на швейцарската банка UBS. Швейцарската 
банка отчете печалба за цялата 2021 г. от 7,46 млрд. долара, надминавайки консенсусната оценка на компанията за 
печалба от 6,98 млрд. долара. Това е ръст от 14% в сравнение с предходната година. На този фон акциите на UBS 
поскъпнаха с 6,78% 
Европейските акции последваха и ръста на Уолстрийт, след като помощник-секретарят по икономическата политика Бен 
Харис заяви, че инфлационният натиск в САЩ трябва да намалее през 2022 г. поради по-слабото търсене на стоки, 
облекчаване на проблемите с веригите за доставки и утихването на пандемията. 
„Без ясен катализатор зад подобряването на пазарните настроения и без ясна промяна в пейзажа, ние вярваме, че 
(възстановяването) може да се дължи на ребалансиране на портфейла... след много бурен месец“, коментира старшият 
пазарен анализатор на JFD Group Хараламбос Писурос. 
На пазара се отразиха и данните, че производствената активност в Еврозоната се е ускорила през януари. Според 
прочуването на IHS Markit окончателният промишлен PMI индекс в еврозоната е нараснал до петмесечен връх от 58,7 
пункта през последния месец спрямо 58 пункта през декември. Границата от 50 пункта разделя растежа от свиването. 
Вниманието на инвеститорите тази седмица е насочено към срещата на Европейската централна банка в четвъртък. 
Паричните пазари дават 80% възможност за увеличение с 25 базисни пункта на лихвите на ЕЦБ до октомври и 100-
процентова вероятност за увеличение с 25 базисни пункта до декември. 
„ЕЦБ вероятно ще вдигне лихвите много по-бавно от Фед, но ние вярваме, че ще от централната банка ще избегнат 
натискането на бутона за повишаване през година“, добави Писурос. 
В четвъртък се очаква и заседанието на Английската централна банка, като прогнозите са тя да повиши лихвите си за 
втори път след декемврийското увеличение. 
Акциите на автомобилния производител Stellantis поскъпнаха с 1,53%, след като източници от синдикатите заявиха, че 
компанията може да съкрати до 1400 работни места във Франция тази година,  доккато продължава да 
приспособяването си към променящата се индустрия. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси се повишиха в понеделник, след като инвеститорите отново се насочиха към 
технологичния сектор, който понесе сериозни щети през януари, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията с ръст от 406,39 пункта, или 1,17%, до 35 131,86 пункта. 
Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 83,7 пункта, или 1,89%, до 4 515,55 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 469,31 пункта, или 3,41%, до 14 239,88 пункта. 
За януари S&P 500 регистрира спад от 5,3%, записвайки най-лошото си месечно представяне от март 2020 г., когато се 
понижи с 12,5%. Dow отчете месечен спад от 3,3%, а Nasdaq от цели 8,9%, регистрирайки най-лошия си месец от март 
2020 г. 
За тези резултати допринесе Федералният резерв на САЩ, който миналата седмица сигнализира, че ще започне да вдига 
лихвените проценти от месец март в опит да постави под контрол високата инфлация. Това ще бъде първото повишение 
на лихвите на централната банка от повече от три години. Пазарите вече залагат поне пет увеличения на лихвените 
проценти с 25 базисни пункта през 2022 г. 
Технологичните акции бяха едни от най-тежко засегнатите през януари, тъй като инвеститорите се опасяват, че по-
високите лихвени проценти ще повишат оперативните им разходи и ще направят инвестициите в облигации по-
привлекателни. 
Акциите на Netflix и Spotify поскъпнаха съответно с 11,13% и 13,46% в понеделник, следвайки повишение на рейтинга за 
книжа на компаниите от Citi. Банката посочи разпродажбите от този месец като причина тези акции да са добра покупка 
в момента. За месеца акциите на Netflix са поевтинели с близо 30%, а тези на Spotify – със 17%. 
Цената на книжата на Tesla се повиши с 10,68%, след като Credit Suisse повишиха оценката си за тях. От това спечелиха и 
други производители на електрически превозни средства, като акциите на Rivian и Lucid поскъпнаха съответно с 15,09% и 
8,25%. 
Акциите на Nvidia скочиха със 7,21%, следвайки тежките загуби през януари. Производителят на чипове завърши месеца 
със спад от 16,7%. 
Извън технологиите, цената на книжата на Boeing се повиши с 4,9%, след като самолетостроителят обяви сделка с Qatar 
Airways за 34 млрд. долара. 
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През тази седмица инвеститорите очакват финансовите отчети за последното тримесечие на Alphabet, Meta Platforms, 
Amazon и други. Според данни на FactSet от около една трета от компаниите от  S&P 500 са представили финансовите си 
резултати за четвъртото тримесечие, като 77% от тях са надминали очакванията на анализаторите. 
Повишения в Япония и Австралия 
Малкото работещи фондови борси борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха ръстове във вторник, следвайки 
ралито на Уолстрийт, предаде Си Ен Би Си. Пазарите в континентален Китай, Хонконг Южна Корея и Сингапур останаха 
затворени по случай празненствата около Китайската Нова година. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 76,5 пункта, или 0,28%, до 27 078,48 пункта. 
Акциите на Sony поскъпнаха с 0,39%, след като дъщерното й дружество Sony Interactive Entertainment обяви, че ще 
придоби разработчика на видео игри Bungie за 3,6 млрд. долара. 
В Австралия ASX 200 напредна с 34,4 пункта, или 0,49%, след като Австралийската централна банка запази без промяна 
основния си лихвен процент, но обяви прекратяване на пандемичната си програма за покупки на облигации. Освен това 
стана ясно ,че продажбите на дребно в страната са се понижили с 4,4% през декември, следвайки ръст от 7,3% през 
ноември. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 3,34 пункта, или 0,54%, до 621,87 пункта. BGBX40 напредна с 0,18 пункта, или 0,13%, до 141,39 
пункта. BGTR30 се понижи с 1,36 пункта, или 0,82%„ до 165,33 пункта. BGREIT записа спад от 2,09 пункта, или 0,30%, до 
694,71 пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1275 долара 
Курсът на еврото се задържа стабилно над прага от 1,12 долара и върви към 1,13 долара, съобщиха германски финансови 
издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1275 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1260 долара. 
 
√ Украйна увеличава армията си със 100 000 души в следващите 3 години 
Украйна ще увеличи със 100 000 души в следващите три години личния състав на въоръжените си сили, наброяващи в 
момента близо 250 000 души. Това заяви вчера пред парламента украинският президент Володимир Зеленски, цитиран 
от Ройтерс и Франс прес. 
По думите му, украинската икономика се стабилизира. Зеленски призова депутатите да останат единни и да не всяват 
паника по повод заплахата от руска военна офанзива. Той изрази надежда, че следващият кръг от разговорите за 
Украйна в "нормандския формат" (Украйна, Русия, Франция и Германия) ще бъде договорен скоро.  
"Дипломатическата подкрепа за Украйна е най-значителната и най-безусловната от 2014 г. и тя продължава. Военно-
техническата помощ за Украйна е най-значителната, най-ценната и продължава да пристига", каза Зеленски.  
През седмицата се очаква редица ръководители да направят посещения в Киев. Вчера там се очакваше да пристигнат 
премиерите на Великобритания и на Полша - Борис Джонсън и Матеуш Моравецки, а през следващите дни - 
нидерландският министър-председател Марк Рюте и турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Планирани са и визити 
на петима европейски външни министри, включително на Франция и Германия, предава БТА.  
"Такава интензивност на посещенията е важен фактор за стабилизиране на ситуацията", подчерта Зеленски. Той 
отбеляза, че Украйна работи "активно" за организиране на нова среща на върха за уреждане на конфликта в източните 
региони от страната в т. нар. "нормандски формат" с участието на лидерите на Русия, Франция и Германия.  
 
√ Иран преговаря с Русия и Китай за изграждането на нови летища 
Техеран преговаря с Москва и Пекин за изграждането на нови летища на територията на ислямската република. Това 
обяви Сиявош Амирмокри, изпълнителен директор на иранската компания за управление на летищата, цитиран от ILNA 
и ТАСС.  
"Започнахме преговори с Русия и Китай за създаването на нови летища в Иран. След предварително проучване [на 
въпроса] и консултации, ще преминем към обсъждане на техническата страна и по-конкретни подробности. Проектите за 
създаване на нови летища са предназначени за следващите 20-25 години. Няма съмнение, че в бъдеще ще ни трябват 
нови международни летища, отговарящи на световните стандарти", каза Амирмокри. 
В момента в Иран има най-малко 70 граждански летища, от които 18 са със статут на международни. 
 
√ Цените на петрола продължават да вървят нагоре на фона на данните за запасите в САЩ 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в сряда, доближавайки седемгодишните върхове от миналата 
седмица, след като покачването на запасите от суров петрол в САЩ потвърди данните за силно търсене и недостатъчно 
предлагане, предаде Ройтерс. Инвеститорите обаче останаха предпазливи на преди срещата на ОПЕК+ по-късно днес. 
Към 9:20 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,26 долара, или 0,29%, до 89,42 долара за барел. Цената на 
американският лек суров петрол WTI се повиши със същите стойности, достигайки 88,46 долара за барел. 
Ограничените глобални доставки и геополитическото напрежение в Източна Европа и Близкия изток допринесоха за ръст 
на цените на петрола с около 15% от началото на годината. В петък двата сортадостигнаха най-високите си нива от 
октомври 2014 г. 

https://tass.ru/ekonomika/13583841
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„Намаляването на запасите от суров петрол в САЩ осигури подкрепа, въпреки че ръста на запасите от бензин частично 
компенсира възходящите нагласи“, коментира Сатору Йошида, стоков анализатор от Rakuten Securities. 
„ОПЕК+ вероятно ще запази политиката си непроменена, което означава, че недостигът на доставки и тенденцията на 
повишаване на цените на петрола ще продължат“, добави той. 
Запасите от суров петрол в САЩ спаднаха с 1,6 милиона барела за седмицата, приключила на 28 януари, съобщиха 
източници, цитиращи данни на Американския петролен институт. Очакванията бяха за ръст от 1,5 млн. барела. В същото 
време запасите от бензин се увеличиха с 5,8 млн. барела, което е над прогнозното повишение с 1,6 млн. барела. 
Групата ОПЕК+, която обединява Организацията на страните износителки на петрол, Русия и други страни 
производителки, се очаква днес да съобщи, че ще продължи да се придържа към политиката си за постепенно 
увеличаване на добива. 
Според запознати източници техническия панел на ОПЕК+ не е обсъждал по-голямо повишаване на добива от 
очакваното. 
„Ако Саудитска Арабия и Русия покажат някакви признаци за повишаване на производство в опит да компенсират 
доставките, които някои членове не картела на успяват да подсигурят, цените вероятно ще паднат“, коментира Тецу 
Емори, главен изпълнителен директор на Emori Fund Management Inc. 
„Ако няма такива изненади, очаква се пазарът да запази възходяща тенденция, тъй като търсенето се възстановява и 
геополитическото напрежение ескалира", каза той. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници  
в. 24 часа - Масово фирмите забраняват фейсбук на служителите си, включително и от личните им телефони 
в. Монитор- Делата за имоти №1 в съда 
в. Монитор - Вдигат пенсиите от юли повече от предвиденото 
в. Телеграф - Гражданската 1000 лв. за младок с джип 
в. Труд - 9 милиарда върти семейство Лорер 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Студенти плащат ток като бизнесмени - 450 лв. сметка за 16 кв. м стая по тарифа за фирми 
в. 24 часа - 3 вълни - коронавирусът, скъпият ток и по-малко пари от касата, потапят общинските болници 
в. 24 часа - Нов проект: през България минават две магистрали от Букурещ до Гърция 
в. 24 часа - Старата KEBP с последно решение за газа - цената му пада със 17,64% 
в. Монитор - ДПС поиска два ВСС, без забрана за двойно гражданство за министри 
в. Телеграф - КПКОНПИ поряза закона за евросредствата 
в. Телеграф - Осем самолета с българи прецакани с карантината 
в. Телеграф - Майка почина пред детето си в спешното 
Водещи интервюта 
 в. 24 часа - Проф. Христо Пимпирев, директор на Българския антарктически институт: Наш кораб ще пътува от Варна до 
Антарктида - равнява се на космическо пътешествие 
в. Монитор - Проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: Пикът на вълната 
ще е до седмица, няма да е последната 
в. Телеграф - Д-р Благомир Здравков, директор на СБАЛ по детски болести "Проф. д-р Иван Митев": Родители сами 
лекуват децата си с по няколко антибиотика 
в. Труд - Петър Кичашки, изп. директор на Института за модерна политика, пред "Труд": Измамата машинно гласуване 
трябва да бъде премахната 
Водещи анализи 
в. 24 часа - На английски сме по-умни и красиви 
в. Монитор - Спасението на бутилката 
в. Телеграф - Време е за помирение с миналото 
в. Труд - Избори с повече от един кандидат са страшна бъркотия 
 
√ Предстоящи събития в страната на 2 февруари 
София 

- От 10:00 ч.Министерският съвет ще проведе заседание. 
- Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дружеството 

за защита и опазване на природната среда в Албания (PPNEA) организират международен уебинар: „Опазване и 
устойчиво използване на солените влажни зони в Черноморския и Средиземноморския регион“, посветен на 
Световния ден на влажните зони - 2 февруари 2022 г. 

- От 9:30 ч. с благословението на Негово светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, 
Негово преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп - викарий на Софийския митрополит, ще оглави 
архиерейската света Литургия в храм „Св. Йоан Богослов“, град Земен, Софийска епархия, по повод големия 
християнски празник Сретение Господне. 

*** 
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Пловдив 
- От 9:00 ч., по повод , на празника Сретение Господне с благословението на Негово Високопреосвещенство 

Пловдивския митрополит Николай, Преосвещеният Знеполски епископ Арсений - викарий на митрополита, ще 
оглави Архиерейска света Литургия в храм „Сретение Господне“, с. Козарско, Пловдивска епархия. 

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

- След трагичния случай във Враца. Има ли виновни за смъртта на млада жена в Спешното на града? 
- Бюджет 2022 влиза в пларламента. Какво предвижда финансовата рамка и какви са вижданията на 

политическите сили? Директно от Народното събрание 
- Какви сметки за ток получиха училищата и ще успеят ли да ги платят? 
- Как се управлява Александровска болница в условията на пандемия? Гост – директорът д-р Атанас Атанасов 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Недочакана лекарска помощ: Защо жена почина пред спешното отделение във Враца? Ще има ли наказани? 
- При какви условия ще отпаднат зелените сертификати у нас? Говори проф. Радка Аргирова. 
- Мъж твърди, че е осъден на 60 години затвор в Гърция, без някога да е стъпвал там. 

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

