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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
БНР 
 
√ Васил Велев: Вместо да се ускорява, икономическият растеж ще се забавя, подклажда се инфлацията 
Бизнесът може да вдигне цените, но общината и болницата не могат, коментира председателят на АИКБ  
В следващите 3 години в икономиката ще се изсипят допълнително над 30 милиарда лева, но вместо да се ускорява, 
икономическият растеж според средносрочната прогноза на правителството ще намалява. Това обясни в интервю за 
БНР Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ). 
„За 3 години се предвижда да увеличим дълга с 16 милиарда, да поддържаме дефицит над 3%. Тук добавяме и 12 
милиарда по Плана за възстановяване и устойчивост – станаха 28. Добавяме Х милиарди от спряната корупция и кражби. 
Тоест, има едни над 30 милиарда допълнително пари, които се изсипват в икономиката и тя не ускорява растежа си, а 
го забавя. Така е според прогнозата. 
Икономическият растеж за 2024-а е едва 3,4%, 3,7% за предходната 2023-а и 4,8% за настоящата. Виждате как растежът, в 
резултат на това голямо изсипване на пари, даже се забавя, вместо да се ускорява. Но в същото време се подклажда 
инфлацията, отдалечаваме се от еврозоната. А инфлацията води до обедняване на хората. Като средносрочна прогноза 
ние не подкрепихме бюджета. Подкрепихме го за тази година с много уговорки и препоръки.“ 
Относно отказа на управляващата коалиция да се компенсират редица социални институции за високите цени на тока 
Велев коментира: 
„Ние бием камбаната от август. През цялото време обясняваме, че не става дума само за бизнеса, а става дума и за 
общините с уличното им осветление, и за манастирите, и за болниците, и за читалищата, музеите, театрите, училищата и 
т.н. От август месец.“ 
Заради закъснелите компенсации не в размер, който би могъл да бъде, се получава напрежение, категоричен е Васил 
Велев. 
„Бизнесът, където може, когато няма компенсации и не са в пълен размер и закъсняват, вдига цените, но цените не 
може да вдигне общината или болницата, защото е по клинични пътеки. При тях ситуацията е по-тежка.“ 
С цените на природния газ ситуацията е по-сложна, отколкото с цените на електроенергията, смята Велев. При тока той 
вижда решение в „помесечно компенсиране на свръхвисоките цени за сметка на свръхвисоките печалби в 
енергетиката“. 
„Пари за компенсации в самата енергетика има. След пълни компенсации само за първото тримесечие ще има 
половин милиард допълнителна печалба, над тази, която е била в минали години.“ 
При газа цената е международна, а договорите – дългосрочни и не се променят бързо и лесно, допълни Васил Велев. Той 
уточни, че бизнесът няма да бъде компенсиран за природния газ. 
Относно разразилата се война около „Булгаргаз“ Васил Велев заяви: 
„Когато се сменя мениджмънт на една компания в частния сектор, ние обявяваме конкурс, събираме кандидати. ние не 
познаваме всички най-добри мениджъри на света, за да ги назначим без широко оповестяване на този конкурс. Нищо 
такова не виждаме при смяната на бордове.“ 
„Времето за назначаване на работодатели и за изваждането им от пазара отмина отдавна“, посочи още Велев във връзка 
с искрите в комуникацията с финансовия министър Асен Василев.   
Според Велев зеленият сертификат трябва да действа още известно време на обществени места, които „не са от първа 
необходимост“, защото „пази хората, насърчава ваксинирането“. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
Petel.bg 
 
√ Велев: България дава най-висока минимална работна заплата в ЕС спрямо БВП на човек 
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. 

https://bnr.bg/horizont/post/101595712/
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Прогнозата на Асоциацията на индустриалния капитал е за по-висока инфлация и по-нисък ръст на БВП в сравнение със 
заложените в проекто бюджета. Това очакване бе потвърдено и от данните на БНБ. „От една страна това е буфер, по-
високата инфлация, но от друга страна би трябва да се направи опит тя да се подтисне, а не допълнително да се налива 
масло в огъня“. Предвижданията на АИКБ са за инфлация 6,4% и ръст на БВП 4%. Въпросът е дали може да се управляват 
тези процеси. Настоящето е детерминирано от миналото, но на бъдещето може да се влияе.  
Причината да се оспорва бюджета на социалното осигуряване е защото там има много „дефекти, които се добавят към 
хроничните от миналото. Не става дума само за минимални работни заплати, минимални осигурителни прагове и трите 
дни болнични, които се плащат от предприятията, вместо само първия. Към тях се добавиха нови, които в процеса на 
обсъжданията само се задълбочиха“. 
„Вместо да се мотивират хората за градивен труд и пълноценна реализация, те се демотивират и им се казва, че могат да 
получават повече, даже без да работят, в сравнение с това, което са получавали преди да излязат в отпуск по майчинство, 
например, или да станат безработни“. 
Последните данни на Евростат гостът коментира така: „Има много статистики. Рискът от бедност при работещите в 
България, например, е по-нисък от средноевропейските стойности. По стандарт на покупателна способност 
съотношението е 2 към 1, каквото е и съотношението при продуктивността на труда по паритетна покупателна способнот. 
В абсолютни стойности, ако го мерим, е 4 към 1. В абсолютни стойности в евро производителността, средно в ЕС, е 
четири пъти по-висока, отколкото българската и съответно възнагражденията са четири пъти по-високи“. 
„Когато е в абсолютни стойности е 4 към 1, а когато е по паритетна покупателна способност е 2 към 1. Но когато 
сравняваш паритетна покупателна способност с абсолютна стойност, се получава това манипулиране, което го направиха 
синдикатите, а министър Василев го преповтори“, коментира Велев за изказването на Асен Василев за БНР. 
Има позитивни данни на евростат, подчерта гостът. „Процентът на компенсиране на работещите в БВП в годините при 
нас нараства най-бързо и вече сме изпреварили редица страни от ЦИЕ. При нас трудът получава по-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.   
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Заблуда е, че общини и манастири могат да сключват дългосрочни договори за ток 
"Една разпространена заблуда. Дългосрочни договори директно с производителите могат да сключват регистрираните на 
енергийната борса потребители, присъединени към електропреносната мрежа на ЕСО на високо напрежение 110 
киловолта. Няма нито един манастир и нито една община, която да изпълни тези условия. Освен това, ще им трябват 



3 

 

няколко диспечера (високо квалифицирани специалисти), които денонощно да добавят (купуват от пазара ден напред и в 
рамките на деня) недостиг или продават излишък“. Това написа във Фейсбук профила си председателят на АИКБ Васил 
Велев. 
По думите му това могат да направят около 40 електроинтензивни предприятия с голяма консумация на електроенергия 
и с непрекъсваем цикъл на работа (24×7). За тях е добър начин да постигнат по-поносим микс. 
"Но не и сега, при тези цени няма как да сключат дългосрочен договор на добра цена, т.к. чужди и родни търговци ще 
купят количествата , давайки повече и ще ги изнесат за още повече. Това го видяхме онагледено от търга на АЕЦ на 29-09-
2021 г. Тогава АЕЦ загуби (пропусна да спечели) 100 млн. лв., а енергията отиде при търговци, които спечелиха тези 
милиони. Потребителите загубиха от още по-високите цени на Ден напред, поради намалялото предлагане“, допълни 
още той. 
Велев е категоричен, че трябва друго решение: 
"Имаме свръх високи цени в цяла Европа. И поради спорен пазарен/борсов модел за търговия на едро с електроенергия. 
За това , сега, ЕК разрешава компенсациите и казва, че ако са за всички на свободния пазар , НЕ СА изобщо държавна 
помощ, камо ли непозволена. 
Това ни дава възможност да "превключим" на друг модел, а именно: 
1. Цени, каквито и колкото и да са високи; 
2. Никакви ограничения за производство и износ. Колкото повече количества и по-високи цени, толкова повече печалби 
за енергетиката; 
3. Компенсиране на местните потребители до цените на микса (около 150 лв/мгвтчас) . За това са достатъчни част от 
печалбите в енергетиката и няма нужда даже да се ползва бюджета и свръх приходите от ДДС върху в пъти по-високата 
цена. Този подход би ограничил и инфлацията. 
Ние правим със закъснение , неразбиране и половинчато това“, пише още Велев. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът Румен Радев се самоизолира, тъй като съпругата му е с коронавирус 
Държавният глава Румен Радев е в самоизолация, тъй като неговата съпруга Десислава Радева е с положителен тест за 
коронавирус, съобщават от президентството. 
Десислава Радева е в добро общо състояние. 
Президентът се чувства в добро здраве и тестът му от днес за коронавирус е с отрицателен резултат. 
Държавният глава отменя планираните по програмата си срещи през следващите дни. 
 
√ "Прозрачност без граници": 50% по-малко чужди инвестиции у нас заради корупцията 
Борбата с корупцията в световен мащаб е в застой от десет години, като 86% от държавите или се влошават, или не са 
постигнали напредък. Това сочи Международният индекс за възприятие на корупцията, който всяка година се изготвя от 
Международната организация "Прозрачност без граници". 
Много правителства се опитват да използват Ковид пандемията за подкопаване на демокрацията и човешките права. В 
предаването "Светът и ние" темата коментира изпълнителният директор на организацията за България- Калин Славов. 
България има сериозен проблем с корупцията през последните 10 г. и отново е на последно място в ЕС. Това сочи 
индексът за възприятие на корупцията, заяви Калин Славов. 
Преди нас са Унгария, Гърция и Румъния. 
България е устойчиво с индекс между 41 и 44, Славов сравни тенденцията като линия, близка до леталното състояние. 
Стойност под 50 означава траен и систематичен проблем, категоричен е той. Индексът се измерва от 0 до 100. Страните с 
индекс 0 имат най-голям проблем с корупцията, тези с близък до 100, са с най-чиста среда. 
Движението надолу на индекса се е отразило и на нивото на инвестиции у нас. Те са намалели с повече от 50% в 
сравнение с предходната година, допълни Славов. 
Той беше категоричен, че ковид пандемията показа, че страните с най големи проблеми в икономиката и 
здравеопазването, имат и големи проблеми с корупцията. 
И допълни, че заради пандемията правителствата ограничиха серия от човешки права, имаше корупция и на битово ниво 
като дребни подкупи за тестове и ваксини. Освен това много болнични легла са отчитани нереално, за да бъдат 
генерирани повече приходи, смята Славов. 
Изпълнителният директор на "Прозрачност без граници" е убеден, че мерките облагодетелстват големи корпорации, а 
малкият бизнес не се оказва в сферата на вниманието на правителствата. 
 
 
 

https://bnt.bg/news/svetat-i-nie-281676news.html
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√ Макрон се обяви за реформиране на Шенген 
Президентите на Франция и Съединените щати се ангажираха за координиран отговор на руското военно присъствие на 
украинската граница. 
Еманюел Макрон и Джо Байдън са обсъдили в телефонен разговор съгласуването на дипломатическите усилия и 
плановете за налагане на икономически санкции срещу Москва при евентуално нахлуване на Русия в Украйна. 
Макрон не изключва и посещение в Русия като част от опитите за дипломатически изход от кризата. 
Междувременно френският президент се обяви и за реформиране на Шенген. По време на среща на европейските 
министри на вътрешните работи в Туркоен, Северна Франция, Макрон посочи, че Шенгенското пространство трябва да се 
управлява чрез редовни министерски срещи подобно на еврозоната. 
Той предложи създаването на Шенгенски съвет и отбеляза, че той може да бъде учреден още на следващата европейска 
среща на 3 март. 
"Затова решихме, след многократни разговори с моите колеги, приоритет на френското председателство на 
Европейския съюз да бъде контролът на нашите граници и реформирането на Шенгенското пространство. С една 
цел - да защитим идентичността на Европа и европейците в тези смутни времена. Това означава усещането  ни за 
свобода, нашите различия, желанието ни да се движим свободно, като пазим по-добре външните си граници и чрез 
по-ефективни общи политики. Затова искаме да създадем действащ Шенгенски съвет, за да управляваме 
Шенгенското пространство, както го правим в еврозоната", заяви френският президент Еманюел Макрон. 
 
БНР 
 
√ Народното събрание обсъжда временна комисия за промени в Конституцията 
Парламентът ще обсъди предложението на „Продължаваме промяната“, „Има такъв народ“ и "Демократична България" 
за създаване на временна комисия за промени в Конституцията. 
Управляващите посочват, че временната комисия ще обсъди възможностите за изменение в основния закон и ще търси 
съгласие от всички парламентарно представени партии. Съпредседателят на „Демократична България“ Христо Иванов 
заяви, че това трябва да се случи преди избора на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). 
„И да можем да проведем наистина един широк дебат по визиите на отделните политически формации за това какви 
промени в Конституцията те биха подкрепили. Целта ни е да съберем необходимото конституционно мнозинство, така че 
да може най-накрая да направим крачка напред.“ 
Вносителите посочват, че последната конституционна ревизия от 2015 г. не е изпълнила всички препоръки и не покрива 
съществуващите стандарти. 
Предложението е комисията да работи шест месеца и да бъде от 14 народни представители, избрани на паритетен 
принцип – по двама от всяка парламентарна група. 
Депутатите ще разгледат на първо четене и промени в закона за електронното управление. Те предвиждат да бъде 
закрита държавната агенция „Електронно управление“, а правомощията на председателя ще бъдат възложени на 
министъра на ресорното ведомство. 
 
√ МС одобри стратегията за управление на държавния дълг 
Министерският съвет одобри Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2022-2024 година. Документът е 
изготвен на основание Закона за държавния дълг и Закона за публичните финанси и осигурява общата рамка на 
дълговото управление в средносрочен план. 
Стратегията обобщава и очертава водещите принципи и насоки на политиката по управление на държавния дълг през 
следващите три години, като същевременно описва, индикативните мерки и използвания инструментариум за постигане 
на заложените в нея стратегически цели. Публичното й оповестяване е гаранция за предвидимост и прозрачност на 
процесите по управление на държавния дълг. 
Основната цел на дълговото управление е насочена към осигуряване на необходимите средства за рефинансиране на 
дълга в обращение и финансиране на планирания дефицит по държавния бюджет. 
 
√ Очаква се министър Сербезова да говори в здравната комисия на НС 
Разпоредената проверка за смъртта на 44 годишна жена в Спешното отделение във Враца, одита на спешните звена в 
болниците в страната и действащия в момента стандарт за спешна медицина у нас - това са част от темите, по които се 
очаква да говори пред депутатите от парламентарната здравна комисия министърът на здравеопазването професор 
Асена Сербезова. 
Очакванията са тя да представи и данни за хода на епидемичната ситуация в страната. 
 
√ Дискусия за промени в обхвата на тол системата в МРРБ 
Дискусия за промени в обхвата на тол системата ще се проведе в Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. 
За участие в нея са поканени са представители на браншовите организации и на малките и средните превозвачи в 
България. 
Още след встъпването си в длъжност вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан 
Караджов коментира, че е необходимо увеличаване на обхвата на тол системата. 
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√ Георги Николов e новият изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки 
Георги Николов e назначен за изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки, съобщиха от 
Министерството на финансите.  
Николов е назначен със заповед на министър Асен Василев, тъй като има дългогодишен професионален опит на 
ръководни длъжности в бизнес организации.  
Повече от 15 години в голяма международна компания с верига магазини у нас той е отговарял за изготвяне на 
документи и участие в тръжни процедури, при което е придобил значителен опит в областта на обществените поръчки, 
допълват от министерството. 
Завършил е магистърската си степен по специалност „Международни икономически отношения“ в Университета 
„Леополд Франценс“, гр. Инсбрук, Австрия. 
Досегашният директор Миглена Павлова освобождава поста по лични причини. 
 
√ Повече пари за извънболнична помощ в новия бюджет на НЗОК, потребителската такса няма да се вдига 
Надзорният съвет на Касата ще решава за компенсация с определен коефициент на дейности за лечение на 
пациенти с Covid  
Интервю на Диана Дончева с проф. Петко Салчев 
Надзорният съвет на НЗОК ще разгледа възможността за компенсация с определен коефициент на дейности за лечение 
на пациенти с Covid по клинични пътеки и амбулаторните процедури в интензивните отделения. Това каза пред БНР 
управителят на Здравната каса проф. Петко Салчев. 
„Само лечебните заведения, които лекуват пациенти с Covid.“ 
Натискът върху болниците по време на настоящата Covid вълна не е голям, посочи Петко Салчев. 
В новия бюджет на НЗОК се предвижда увеличение в извънболничната помощ - за общопрактикуващите лекари, 
специализираната извънболнична помощ и медико-диагностичните лаборатории, съобщи проф. Салчев. 
„Съответно и за болниците, но не в такъв голям процент.“ 
Няма предвидено увеличение на потребителските такси, подчерта Петко Салчев. 
В преговорния процес с Българския лекарски съюз ще бъде предложено таксите за децата да бъдат заплащани от Касата, 
а не от гражданите, стана ясно още от думите на Салчев. 
До юни общопрактикуващите лекари ще получават допълнително брутно възнаграждение от 1000 лева, поясни още 
управителят на НЗОК. 
В момента НЗОК разпределя средства на базата на 1/12 от миналогодишния бюджет. 
„По наши разчети това, което е разпределено като стойности не е достигнато в пълна степен от лечебните заведения, 
затова се налага да се прилага методиката за заплащане до 85%.“ 
Няма болници, които да са си изпълнили дейността и тя да не им е била изплатена, увери проф. Петко Салчев. 
„Лечебните заведения не могат да постигнат индикативните си стойности, които са разпределени и очакват да им бъде 
доплатено, без да извършват дейност. Това е проблемът. Пример: на болницата Х са ѝ разпределени 100 лева, тя е 
изработила 60 и очаква останалите 40 лева по индикативния стандарт да ѝ бъдат разпределени, без да извършва 
дейност.“ 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Акад. Владимир Овчаров: Най-остър е недостигът на медицински сестри у нас 
Достатъчно ли са медицинските специалисти у нас, кои от специалностите се превръщат в дефицитни и колко от младите 
лекари заминават в чужбина? 
Темата коментира в “Нашият ден“ акад. Владимир Овчаров, дългогодишен преподавател и бивш ректор на Медицинския 
университет. 
“Всяка година от шестте медицински факултета в България завършват около 1000 студента. Не малка част от тях са от 
други страни. 
На държавата се осигуряват най-малко 600-700 човека от студентите българи на година, които стават лекари. 
Нещата не са толкова страшни, въпреки че много се приказва. Напуснали са горе-долу, откакто сме в ЕС около 4000 
лекари. 
В това време сме обучили по-голям брой лекари. За лекари няма реална опасност, но тежка опасност има за дефицита на 
медицинските сестри. 
Докато лекарите у нас са около 29 700, то медицинските сестри са подобен брой, а трябва да бъде 2,8 към едно.“ 
Недостиг на лекари 
“Реален проблем има по някои специалности. Другият проблем е, че процентът на лекари под 30 години е малък. Около 
33% са лекарите на 65 и повече години, което е пенсионна възраст. Този проблем ще се яви неминуемо в следващите 
години. 
По Съдебна медицина са останали много малко специалисти, също така и патолози. Психиатрите отново са недостатъчно. 
Не трябва да оставяме проблемите на следващото поколение, които могат да ни обвинят, че сме проспали някакъв 
период от време.“ 
Чуйте целия разговор в звуковия файл. 
 
√ Иван Пантелеев: Етиката на ползване е по-важна от дигиталния детокс 
Разговор с Иван Пантелеев 

https://bnr.bg/post/101595679
https://bnr.bg/post/101595281/obrazovanie
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Психолозите отдавна предупреждават, че прекаленото отдаване на внимание, време и мисли на интернет вселената и 
непрекъснатото следене екраните на дигиталните устройства могат да създадат и здравословни проблеми. Вече се знае, 
че някои хора се нуждаят и се лекуват от тази зависимост. Специалисти въвеждат и нови понятия, с които обозначават 
различните аномалии и състояния. 
В България също съвсем резонно се заговори за дигитален минимализъм, за дигитален детокс. 
Средно по 90 метра на ден „изминава“ нашия пръст, с който скролваме, докато сърфираме в социалните мрежи. Тази 
любопитна статистика каза в студиото на Радио София Иван Пантелеев, преподавател по дигитален маркетинг, 
съдружник и ръководител на Акаунт отдела в Xplora BG. И подчерта: 
„Трябва да знаем как да съжителстваме с алгоритъма, по който работи платформата на съответната социална мрежа. да 
знаем кого да следваме, какво търсим и ни интересува, а другото да елиминираме. Етиката на ползване ще ни позволи 
да ги контролираме.“ 
По думите на експерта социалните мрежи ни правят по-алчни (в сравнението с другите). Ако сме сред природата 
чувствата и срещите с хората са съвсем други. Той горещо посъветва да настроим устройствата си за селектирано 
качествено съдържание и да намерим други занимания (извън дигиталните), които ни доставят удоволствия и са 
здравословни. 
Освен това, за да създадем качествено съдържание, трябва да правим нещо добро в живота, каза още Пантелеев. 
С него разговаря Катя Василева. 
 
√ Отчитат държавната помощ във фактурите за ток на бизнеса 
Започва изпълнението на държавната програма за компенсация на бизнес клиенти за консумирана електроенергия за 
месеците декември 2021 г. и януари 2022 г. , информират от енергийното дружество ЕВН.  
Компенсациите за бизнес клиентите ще бъдат включени във фактурите, които започват да излизат през февруари 2022 г. 
Компенсаторният механизъм е на база количествата активна електрическа енергия, върху която се начислява цена 
„задължение към обществото“, с фиксирана сума за подпомагане за съответния месец на потребление.  
За декември компенсацията е 128,98 лв. на един мегаватчас без ДДС, а за януари- 141,21 лв.  
Размерът на компенсацията е изчислен като 75% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента 
"ден напред" на Българската независима енергийна борса за съответния месец на потребление и базовата цена, но не 
повече от 30% от реалната борсова цена за месеца на потребление.  
В този смисъл програмата обхваща само клиенти, чиято цена е била над 30% от реалната цена на енергийната борса за 
съответния месец на потребление, поясняват от ЕВН. 
 
√ Средна цена на тока за днес в Европа от 204 евро за MWh, а в България - 215 евро 
Средната цена на тока за днес на европейските енергийни борси се понижи слабо до 204 евро за мегаватчас, докато 
цената на електроенергията в България се понижи с над 13% до 215,02 евро за MWh (или 420,55 лева), като по-скъп ток 
за четвъртък има единствено в Гърция, Сърбия и Швейцария. 
В рамките на търговията за вчерашния ден (2-ри февруари) средната цена на тока в нашата страна нарасна до 498,58 лева 
за мегаватчас (254,92 евро). Това показват днешни данни от различните европейски платформи за енергийна търговия. 
Поредното слабо поевтиняване на средните европейски енергийни цени за четвъртък е факт въпреки прогнозите за 
намаляване на вятърната и слънчева енергия най-вече в Германия, което доведе до скок на средните цени на немския 
ток с близо 30% до 193,56 евро за мегаватчас. 
Междувременно природният газ в Европа стабилизира на цени около 77 евро за мегаватчас. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за MWh) 

 
 

https://xplora.bg/
https://bnr.bg/post/101595464/ivan-panteleev-etikata-na-polzvane-e-po-vajna-ot-digitalnia-detoks
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В сегмента "Ден напред" с доставка в четвъртък (3-ти февруари) най-високи цени на електричеството са отчетени в 
Гърция (221.79 евро за мегаватчас), Сърбия (218,13 евро), Швейцария (215,6 евро),  България и Румъния (по 215,02 евро 
за MWh), въпреки че цената на тока в нашата страна се понижи за днес с 13,2% спрямо сряда. 
Най-ниска за днес е цената на тока в Полша (180,67 евро за MWh), следвана от Нидерландия (180,67 евро), Белгия 
(192,68 евро) и Германия (193,56 евро). 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" за четвъртък (3-ти февруари) 
се понижава с близо 13,2% до 215,02 евро за мегаватчас (или 420,55 лева) спрямо 247,69 евро (или 484,43 лева) за сряда 
(2-ри февруари), но въпреки това отново остава една от най-високите в Европа. 
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). 
 

 
 
На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока в сряда (2-ри февруари) бе 497,44 за 
мегават часа (или 254,34 евро), като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха между 427 и 714 лева за 
мегаватчас. 
 

 
 
√ УС на ЕЦБ обсъжда паричната политика 
Управителният съвет на Европейската централна банка ще заседава за първи път през годината за паричната политика на 
Франкфурт. Заседанието е насрочено ден, след като стана ясно, че предварителните данни на Евростат показват 
годишната инфлация от 5.1 на сто през януари в еврозоната. 
Засега посланията от Франкфурт са умерени и посочват, че е очаквано инфлацията да е по-висока през зимните месеци 
заради енергоносителите, но след това ще се наблядава стабилизиране на потребителските цени. Въпреки това немалко 
анализатори са уверени, че Европейската централна банка ще промени курса на паричната си политика леко и все пак ще 
прибегне до повишаване на рекордно ниските лихви, но не на това заседание. Възможно е и прекалибриране, както във 
Франкфурт наричат промените, в програмите за изкупуване на активи, най-вече по РЕРР - създадената заради 
пандемията нова програма. 
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Това ще бъде и първото заседание на централните банкери от еврозоната, откакто се нагнети сериозно напрежението по 
оста НАТО - Русия. Потенциални финансови санкции към Москва и руски банки, които оперират и в Европа могат да се 
окажат проблемни. 
Преди дни „Файненшъл таймс“ съобщи за предупреждение от страна на ЕЦБ към банки с руски експозиции, както и 
искане от страна на регулатора да се отговори на въпроса как конкретни големи банки биха отговорили от потенциално 
отстраняване на Русия от системата за международни разплащания SWIFT. 
 
√ Испания регистрира 64 % ръст на международните туристи през 2021 година 
Испания е посетена от 31 милиона туристи през 2021 година, показват данните на националния статистически институт на 
страната. Това е ръст от 64% в сравнение с 2020-та година и въпреки това все още не са достигнати нивата от преди 
пандемията, когато туристите са били 83 милиона.  
Почиващите в Испания са похарчили почти 35 милиарда евро през миналата година, което е 76% повече от първата 
година на пандемията. Средно на човек това означава 1 118 евро за целия престой или 137 евро на ден.  
Най-много пари са оставили германците, следвани от жителите на Великобритания и Франция. Средната 
продължителност на почивката в Испания също се увеличила, като вече надвишава 8 дни.  
Традиционно най-посещавани са Балеарските острови с 20% от общия брой туристи, следвани от Каталуния, с 18.5%, и 
Канарските острови, със 17%.  
Що се отнася до начина на пътуване, 24 милиона от туристите са пристигнали със самолет, 6.4 милиона с автомобил или 
автобус, а останалите - с кораб.  
Това даде повод на министъра на туризма Мария Рейес Марото да каже, че вариантът Омикрон не се е отразил на 
туризма и прогнозите за тази година са, че страната ще се възстанови по-бързо отколкото други конкурентни 
туристически държави. 
 
√ Още британски депутати поискаха вот на недоверие 
Трима депутати на Консервативната партия внесоха в сряда писма с искане на вот на недоверие в премиера Борис 
Джонсън по повод на продължаващия скандал около събиранията на Даунинг стрийт по време на локдаун.  
Бившият министър, а сега председател на парламентарната комисия за отбрана, Тобайъс Елууд, поведе хорото 
обявявайки още преди „Въпросите към премиера“ в Камарата на общините, че е предал писмото си на „Комитет 1922“.  
Вечерта той бе последван от Антъни Мангнал и сър Гари Стрийтър. Би Си Си съобщава, че има информация за 17 
депутати на торите, предали пасма за вот на недоверие. От тях само девет публично са потвърдили, че са предприели 
тази стъпка, така че далеч не е ясно каква е реалната картина. Само председателят на „Комитет 1922“ сър Греъм Брейди 
знае точната бройка.  
Необходимо е да се получат 54 такива писма, за да се гласува вот на недоверие. Полтически наблюдатели смятат, че 
подаването на писма с искане за вотн на недоверие в премиера вероятно се бави, защото повечето депутати бунтари 
предпочитат да изчакат да видят пълния доклад на Сю Грей за купоните на Даунинг стрийт или резултатите от местните 
избори през май, преди да вземат решение за бъдещето на Борис Джонсън. 
 
√ Русия: Изпращането на хиляди войници на САЩ в Източна Европа е деструктивно 
Русия нарече „деструктивна стъпка“ решението на САЩ да разположат хиляди войници допълнително  в Източна Европа, 
за да защитят региона при евентуална ескалация на напрежението заради струпването на руски войски близо до 
Украйна. 
САЩ обявиха, че изпращат 2000 войници от Северна Каролина в Полша и Германия, а 1000 войници, базирани към този 
момент в Германия, ще се отправят към Румъния. 
„С нищо неоправдани, деструктивни стъпки, които увеличават военното напрежение и ограничават полето за 
политическо решение“, коментира руският зам.-външен министър Александър Грушко пред Интерфакс. По думите му 
този ход „само ще зарадва властите в Киев, че могат да продължат да саботират Минските договорености“ 
Решението за разполагане на войници в Източна Европа отговаря на заявеното и пред президента на Русия Владимир 
Путин, е заявил американският президент Джо Байдън, според медийни публикации в Туитър. 
Целта е да бъде изпратен "силен сигнал" до руския държавен глава, уточни прессекретарят на американското 
министерство на отбраната Джон Кърби: 
„Съединените щати застават рамо до рамо до съюзниците си в НАТО. Текущата ситуация налага да подсилим с 
възпираща цел Източния фланг. Важно е да изпратим сигнал и до Путин, и до света, че НАТО е от значение за 
Съединените щати. Искаме да е ясно, че сме готови да защитаваме съюзниците си в Алианса, ако се наложи. Никой не 
иска това - конфликтите не са неизбежни!“. 
 
√ Иранският петрол е готов да се върне на световния пазар 
Министърът на петрола на Ислямска република Иран Джавад Оуджи каза пред агенция Сана по време на 
видеоконференция след 25-ата среща във формата "ОПЕК +", че световният пазар трябва да се отърве от едностранните и 
жестоки санкции на САЩ срещу Техеран и да увеличи общите доставки на ирански петрол. 
В отговор на прогнозите, които предвиждат, че световните цени на петрола ще се покачат до 100 долара за барел, Оуджи 
заяви: "По принцип целта на ОПЕК не е да определя цените на петролния пазар. Глобалните цени на петрола се 
определят от набор от показатели за търсене и предлагане и всички страни членки на "ОПЕК +" търсят справедлива цена 
за производителите, потребителите и световната икономика". 
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Като се вземат предвид докладите за бъдещите глобални нужди от петрол през 2022 г., всички държави членки на "ОПЕК 
+" решиха на вчерашната си среща да увеличат производството на суров петрол с 400 хиляди барел на ден през месец 
март. 
Имайки предвид и потенциалната енергийна криза в Европа, Оуджи каза, че Иран, като един от най-големите 
производители на петрол и газ, е готов да повиши допълнително доставките на световния пазар, разчитайки на своите 
богати източници и производствени мощности. 
 
√ "ОПЕК +" запази увеличението на петролното производство с 400 хил. барела на ден и през март 
Петролният картел "ОПЕК +" се съгласи в сряда да се придържа към умерено покачване на добива на петрол въпреки 
натиска от водещите потребители за по-голямо увеличение на предлагането, след като цените на черното злато вече 
достигнаха 7-годишни върхове. 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзниците, водени от Русия, известни общо като 
групата "ОПЕК +", която осигурява повече от 40% от световните доставки на петрол, е изправена пред призиви от 
Съединените щати, Индия и други държави да изпомпват повече петрол, докато икономиките се възстановяват от 
пандемията . 
"ОПЕК +" обаче отново реши да се придържа към плана си месечни увеличения на петролното производство с 400 
хиляди барела на ден, като обвини покачващите се цени за неуспеха на държавите-консуматорки да осигурят адекватни 
инвестиции в изкопаеми горива, докато преминават към по-екологична енергия. 
Няколко източника от "ОПЕК +'" също така казаха за Ройтерс, че цените са били повишени и от напрежението между САЩ 
и Русия, след като Вашингтон обвини Москва, че планира да нахлуе в Украйна, което Русия непрекъснато отрича. 
Увеличението на добива на петрол се усложнява и от факта, че няколко членки на ОПЕК изпитва трудности да постигнат 
дори текущите месечни целеви квоти и нямат свободен капацитет за по-нататъшно увеличаване на производството. 
В тази връзка „ОПЕК +“ отново подчерта след днешното заседание "ключовото значение на придържането към пълното 
съответствие и компенсационния механизъм, като страни членки се възползват от удължаването на периода на 
компенсация до края на юни 2022 г.". 
Експертите на "ОПЕК +", цитирани от Ройтерс, запазиха непроменена прогнозата за нарастване на световното търсене на 
петрол през за 2022 г. с 4,2 милиона барела на ден и казаха, че търсенето ще достигне нивата преди пандемията през 
втората половина на годината, като се очаква общото осреднено потребление на петрол през настоящата година да 
достигне 100,8 млн. барела на ден. 
Търсенето на петрол беше малко над 100 милиона барела на ден през 2019 г., но пострада тежко от началото на 
коронавирусната пандемия и свързаните с нея строги противоепидемични мерки и локдауни през 2020 г. 
Междувременно петролът поскъпва с около 0,6% след очакваното решение на "ОПЕК +. 
Фючърсите на петрола Брент с доставка през март се повишават с 0,6% към 89,70 долара за барел, след като в края на 
миналата седмица достигнаха нов 7-годишен връх над 91 долара за барел. Фючърсите на американския лек суров петрол 
WTI пък се повишават с 0,65% към 88,80 долара за барел. 
 

Графика на петрол Брент (в долари за барел) 
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Дневник 
 
√ Правната комисия прие България да спре да издава "златни паспорти" 
Правната комисия в парламента прие на първо четене България да спре да дава гражданство срещу инвестиции - т.е. да 
спре да издава т.нар. "златни паспорти". Проектът на правосъдното министерство за изменения в закона за българското 
гражданство беше внесен в началото на годината, като паралелно с него подобни изменения предложиха и от ДПС. 
Депутатите одобриха правителствения проект и отхвърлиха този на движението, който според заместник-председателя 
на парламента Ива Митева ("Има такъв народ") е бил по-добър. 
През юни 2021 г. Европейската комисия изрази безпокойство от продължаващата в България законова възможност за 
придобиване на българско гражданство по натурализация в замяна на предварително определени плащания. Според ЕК 
по този начин страната ни налага на други държави членки задължението да признават за граждани на ЕС лицата, 
натурализирани на това основание, и да им предоставят всички права, произтичащи от този основен статут. За промени в 
законодателството и спиране на практиката със "златните паспорти" заговори Янаки Стоилов още в първите дни от 
работата на служебния кабинет, а по-късно и Иван Демерджиев отстояваше същата позиция. 
От ДПС бяха внесли и предложение парламентът да задължи ДАНС да направи проверка и на всички гражданства, които 
са дадени заради инвестиции, но тази идея не беше подкрепена. От движението се активизираха по темата, за да са в 
"синхрон с техните американски партньори" (по думите на един от вносителите Йордан Цонев) и за да се спрат 
спекулациите, свързани с депутата Делян Пеевски. Той беше един от другите вносители. 
На 2 юни т.г. САЩ санкционира Пеевски по закона "Магнитски" заради корупция. В съобщението се посочва, че 
поставено лице в корупционните дейност на Пеевски е Илко Желязков, който тогава бе зам.-председател на 
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. "Пеевски е използвал Желязков за 
осъществяването на схема за подкупи, засягаща български документи за пребиваване за чуждестранни граждани, както и 
за подкупването на държавни служители чрез различни средства в замяна на информация и лоялност от тяхна страна", се 
казва в мотивите за санкцията по закона "Магнитски". 
Анализ на правосъдното министерство, с който в началото на година бяха мотивирани промените, е показал, че от 
създаването на разпоредбите на чл. 12а и 14а в Закона за българското гражданство през 2013 г. до измененията през 
2021 г., лицата, кандидатстващи за придобиване на българско гражданство на тези основания, са получили разрешение 
за постоянно пребиваване. 
Според анализа това е станало заради направени вложения предимно в закупуване на държавни ценни книжа на 
стойност над един милион лева или са вложили сума над един милион лева в лицензирана кредитна институция по 
договор за доверително управление, съответно са увеличили инвестицията при същите условия до два милиона лева. 
Пред депутатите заместник-министърът на правосъдието Юлия Ковачева даде и още малко данни: от 2017 г.досега в 
правосъдното министерство са обработени 194 преписки, като само на 92 лица е дадено българско гражданство. На 
седем души то вече е отнето, а други шестима са в процедура по отнемане. В момента има 38 висящи преписки на 
кандидатстващи лица. По думите на Ковачева България, Кипър и Малта са държавите, в които има такива процедури. 
"Този законопроект е навременен, даже трябваше да се случи по- рано. Ние не решаваме целия проблем, защото 
процедурата, която е за гражданство за особени заслуги, често се използва вместо процедурата за гражданство заради 
инвестиции. Това е установено и от доклад на парламента, включително такова гражданство са получавали руски 
олигарси, приближени до Путин. Така че има дупка в закона, която трябва да се поправи", коментира пък Атанас Славов 
от "Демократична България". 
 
√ Кандидатите за КЕВР увериха, че ще бъдат независими в решенията си 
Предложените двама нови членове на енергийния регулатор КЕВР увериха ресорната комисия в Народното събрание, че 
ще бъдат независими от управляващите. 
"Продължаваме промяната" предложи Станислав Тодоров да оглави КЕВР на мястото на Иван Иванов, чиито мандат 
изтече преди близо 2 г., а "Има такъв народ" предложи Благой Голубарев за поста на Евгения Харитонова, член на 
комисията, която също е с изтекъл мандат. 
Един от ключовите въпроси е регулаторът да е независим, обяви Тодоров. "За себе си отговорих на този въпрос, когато се 
съгласих да бъде предложен. Единствените интереси, които ще защитавам, са на крайните потребители", увери той. 
Смята, че доколкото познава сегашното правителство вярва, че неговите членове се вслушват и разбират аргументи, 
изнесени на базата на факти. 
Пред енергийната комисия Голубарев отговори на въпрос за независимостта си, че чисто формално мандатът дава такава 
независимост. "Но за себе си мога да кажа, че съм бил в такива ситуации и там съм излизал с чест от такава ситуация", 
обяви той. 
Тодоров на свой ред посочи, че начинът, по който регулаторът взима решения описан доста детайлно и че няма 
конкретен повод да каже, че решения в една или друга ситуация са били преднамерени или в ущърб на крайните 
потребители. "Но мога да кажа, че трябва да има предвидимост във вземането на решения", подчерта той. Даде за 
пример изненадващото за ВЕИ сектора решение през декември да се премахнат премиите при силното поскъпване на 
тока на борсовия пазар. Посочи, че решението е било логично, но е трябвало браншът да бъде предупреден за него, за 
да не се изненадва. 
Голубарев пък посочи, че в разгара на високите цени на тока е променена методиката, по която се изчислява цената за 
доставчиците от последна инстанция. Те снабдяват с ток всички, които не са сключили договор за доставка на ток. За тях 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2021/06/02/4216015_sasht_sankcioniraha_trima_bulgari_sred_tiah_sa_peevski/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/01/26/4306622_v_posledniia_moment_upravliavashtite_izdigat_kandidat/
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и цената е най-висока. Според него всички, които са останали при такива доставчици трябва чрез жребий или друг 
подобен начин служебно да бъдат разпределени към "нормални" доставчици, които са готови да ги поемат. 
Посочи, че трябва последователно да се работи до 2025 г и за излизането на свободния пазар на бита. Битовите 
потребители в момента са единствените, които се снабдяват с регулиран ток, но предстои и те да излязат на енергийната 
борса. Закъснялата либерализация в момента ги спасява от високите цени на тока. 
Тодоров вижда ролята на регулатора не толкова "като пъдар", а като двигател на предстоящите промени, свързани със 
Зелената сделка и др. 
 
√ Кирил Петков обсъди с генералния секретар на НАТО ситуацията около Украйна 
Премиерът Кирил Петков е провел вчера видеоконферентен разговор с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, 
съобщиха от правителствената информационна служба. Двамата са обсъдили актуалните развития, свързани с 
продължаващото струпване на руски войски по границата с Украйна. 
Общото мнение е било, че дипломатическите усилия за намаляване на напрежението трябва да продължат, но в същото 
време НАТО трябва да бъде готово за евентуално влошаване на ситуацията. 
Йенс Столтенберг написа в "Туитър", че е провел съществен разговор с премиера Кирил Петков по повод струпването на 
руски войски на границата с Украйна и влиянието им върху европейската сигурност. Столтенберг определя България като 
"ангажиран съюзник на Алианса, който дава своя принос за колективната отбрана". 
Петков е информирал генералния секретар за решението на правителството да допринесе за колективната отбрана чрез 
изграждане на българска батальонна бойна група, с възможност за попълване на дефицитите от страни-членки, при 
необходимост. В хода на разговора отново е бил потвърден водещият принцип в НАТО - всяко решение трябва да е 
подкрепено от обществото и правителството в съответната страна-членка. 
Към момента Алиансът е изразил само намерения за разполагане на допълнителни военни части в България, но това 
вече предизвика остра реакция в страната. Вчера американският президент Джо Байдън нареди още тази седмица в 
страни от Източна Европа да бъдат изпратени бойни части, но България не е сред споменатите. 
 
√ Държавата ще стимулира общините да изградят ВЕИ мощности 
Държавата ще стимулира общините да изградят свои източници на ток, така че през следващия зимен сезонът, ако токът 
продължава да е скъп, натискът върху тях да намалее. Това се разбра от думите не енергийния министър Александър 
Николов при изслушването му пред ресорната парламентарна комисия. 
Най-евтината е спестената електроенергия, посочи министърът и отбеляза, че за разлика отпреди години сега 
изграждането на собствени мощности е доста по-лесно и евтино. Обеща ясен и прозрачен процес общините да се 
възползват от възможностите за такива инвестиции, така че при следващия отоплителен сезон да имат облекчени 
разходи. Не уточни по каква програма точно ще се правят тези инвестиции и дали държавата ще помогне финансово с 
изграждането на тези мощности. 
На множеството въпроси, свързани с това какви помощи предвижда държавата за общините и общинските дружества 
заради високите енергийни цени, министърът посочи, че механизмът на помощ ще бъде като този за бизнеса, като 
напомни, че и за тази помощ ще се иска разрешението на Брюксел. Допълни, че заради това, че общински са различни 
организации, това усложнява въпроса с нотификациите, които трябва да са множество, и затова се мисли за директна 
подкрепа на конкретния потребител. 
В отговор на аргументите на депутатите от ГЕРБ, че електроразпределителните дружества бързо са били подпомогнати и 
настояват за същото и за общините, министърът обясни, че дружествата са подпомогнати за скъпите технологични 
разходи, които ако не са били компенсирани, са щели да повлияят допълнително върху сметките за ток на бизнеса, а 
също и на домакинствата. Обяви, че за електроразпределителните дружества са използвани около 200 млн. лв. от 
бюджета. 
Не че проверки не трябва да се правят, но не сме съгласни с контратезата, ако искате помощ, ще направим проверка, 
което може да отнеме месеци и тези проверки нищо да не покажат. Това коментира депутатът от ГЕРБ Александър 
Ненков по повод решението на управляващите Агенцията за държавна финансова инспекция първо да направи 
проверка на финансите на общините и след това да се дават помощи. Определи тази проверка като шамар за общините, 
искащи енергийни помощи. 
Министърът отговори, че проверката на финансовия контрол не е полиция или шамар, а планирането на допълнителни 
компенсации следва да е на базата на ясни и детайлни данни. Министерството на финансите разполага с инструмент да 
провери рационалността на харчовете чрез агенцията и това е разумен сценарий, допълни Николов. 
Посочи, че с електроразпределителните дружества са проведени разговори да се провери консумацията на общините, за 
да се уточни каква нужда от помощ имат. Министърът няколко пъти намекна, че разходите на общините конкретно за 
улично осветление едва ли са толкова високи. 
Смятам, че трябва да има ясна и прозрачна структура на харчовете независимо коя е общината и не мисля, че 
интерпретацията като шамар е коректна, заключи той. 
Допълни, че нито една държава в Европа не е била подготвена за рязкото поскъпване на електроенергията. Затова и се 
водят разговори за изготвяне на енергиен профил по държави, който ще позволи по-доброто планиране на балансиращи 
енергийни мощности в подобни ситуации и повишена консумация, каквато обичайно има през зимата. 
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√ Азербайджан може да достави още газ на България при криза, но на пазарни цени 
Най-вероятно България няма да може да получи до края на 2022 г. договорените с Азербайджан 1 млрд. куб. м на 
договорената преференциална цена. Това каза пред ресорната парламентарна комисия министърът на енергетиката 
Александър Николов. Причината е недовършената газова връзка с Гърция и неположените според управляващите усилия 
от страна на "Булгаргаз" досега да договори по-голям внос по алтернативни трасета. "За съжаление, до 1 юли не мисля, 
че може да получим допълнителни количества на фиксираната структура в договора цена", обяви министърът. 
Допусна обаче, че е възможно това да стане след 1 юли. Причината е, че след проведените разговори с компанията, 
която строи връзката и с гръцкия премиер, вече се получават всяка седмица доклади за изпълнението на проекта, което 
продължава вече 12 години. 
Николов обяви, че от страна на Азербайджан има уверение, че при криза заради напрежението между Русия и Украйна, 
България ще може да разчита на допълнителни доставки, но на пазарни цени. 
Съобщи, че в петък предстои среща в Азербайджан на всички представители, свързани с Южния газов коридор. Обясни, 
че там ще има срещи "с всички възможни партньори", тъй като и други държави се интересуват от доставки през 
България. 
"Факт е, че България има добър дългосрочен договор. Как това ще се отрази на бъдещи доставки, предстои да видим. От 
гледна точка на количества не мисля, че имам притеснения", каза енергийният министър Александър Николов. 
Тъкмо защото според настоящите управляващи ръководството на "Булгаргаз" не е направило достатъчно да внесе цялото 
договорено количество газ от Азербайджан, който в момента е доста по-евтин, то бе сменено в петък вечер и стана 
повод президентът Румен Радев да критикува правителството. Бившия вече изп. директор на компанията Николай 
Павлов бе служебен министър на енергетиката в кабинета, назначен от Радев. 
 
√ Даниел Лорер: изненада ни атаката на президента за "Булгаргаз" 
Действията на правителството по отношение на "Булгаргаз" не трябва да са изненада за никого. Това, което нас ни 
изненада, е, че това (критиките от президента, б.а.) се случва, но това не се наемам да коментирам защо, каза вчера пред 
Би Ти Ви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. 
По повод освобождаването на директора на "Булгаргаз" Николай Павлов, който е бивш министър на енергетиката в 
първото служебно правителство на Румен Радев, във вторник президентът направи паралел с действията на бившия 
премиер Бойко Борисов. "Когато кабинетът извършва смени в ръководствата на дружествата, би следвало да гарантира, 
че няма да има отново частни посредници при доставката на газ и че ще се постигнат по-добри условия за България и по-
добри цени. Надеждата ми е, че в тази дейност кабинетът няма да се изкушава от наследения управленски модел, който 
използваше служби, бордове и регулаторите за разправа и за прокарване на частни интереси. Ако се използва същият 
подход, няма да се постигнат по-различни резултати от наследството на Борисов", посочи Радев. 
Във вторник премиерът отрече да има връщане към стари управленски практики, а вчера Лорер допълни: "От ден едно 
сме казали, че борбата с корупцията е тема номер 1. Сменихме борда на Българската банка за развитие, за да не раздава 
кредити на познати компании, и банката заработи както трябва. Същото правим и в "Булгаргаз", защото цената на газа 
засяга всички ни." 
Лорер допълни: "Ако не бяхме смели - нямаше да се заемем с тази работа. Ако се поддавахме на натиск и влияние - 
нямаше да сме на тази работа и нямаше да сме избрани да я свършим. Така че, когато ние чуваме обвинения от другата 
страна, ни се струва, че сме на прав път." 
Министърът обясни, че и критиките на президента за действията на кабинета спрямо Северна Македония не го 
притесняват. "Външната политика на страната се определя от правителството, което работи заедно с Народното 
събрание", посочи той по този повод. 
На въпрос за визитата си в Северна Македония Лорер подчерта, че тя не е била прибързана, а закъсняла. Според Лорер 
най-големият пробив в икономическото сътрудничество не е договореното пускане на авиолиния София - Скопие и по-
бързата работа по коридор Номер 8, а съглашението за прозрачността на инвестициите от двете страни на границата. "За 
да няма никакви спекулации за дискриминация, всяка една компания инвеститор, ако заподозре, че е жертва на такава, 
защото е българска или македонска, може да подаде сигнал, който стига до най-високо ниво", поясни Даниел Лорер. 
Трупаме нов външен дълг, за да наваксаме 
Според него правителството трупа нов външен дълг, за да навакса. "С 10 години сме закъснели да инвестираме в тази 
страна. Няма растеж без инвестиции", каза министърът. 
Той поясни, че парите от новия външен дълг ще отиват за иновации, инфраструктура и хора. Лорер посочи, че е важно да 
се разбере от общините и всички ползватели на бюджетни средства, че даването на парите ще става, като има контрол за 
харченето им. Коментирайки инвестициите в здраве, министърът посочи, че ще отнеме време да се промени 
организацията в сферата и начина на управление на болниците. 
Управляваме 6 млрд., но няма корупционен риск 
По повод твърденията на антикорупционната комисия, че в министерството на иновациите има висок риск от корупция, 
защото управлява 8 млрд. лв., а няма административен капацитет, Лорер обобщи: милиардите са 6, но корупционен риск 
няма. "Единственото, което правим, е да съберем всички инструменти на България за иновации и инвестиции на едно 
място." 
 
√ Данъчната администрация си иска от заведения помощи за COVID-19, за които няма документи 
Национална агенция за приходите извършва проверки на 861 фирми, получили финансова помощ по първа и втора фаза 
на програма "Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните 
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противоепидемични мерки". Общо по двете фази са подпомогнати 6886 дружества, като 4622 са от ресторантьорския 
бизнес. Проверките целят да установят дали са спазени всички изисквания и условия за получаване на финансовата 
помощ, както и дали получените средства са усвоени в пълен размер и изразходвани по предназначение. 
Това съобщават от НАП след като по-рано днес от двете най-активни организации на заведенията се оплакаха, че някои 
от тях получили помощите заради ограниченията в пандемията, се налага да връщат пари. 
От данъчната администрация посочват, че 66 от проверяваните дружества не са представили отчет за изпълнената 
дейност, описание на извършените разходи и декларация за липса на друго публично финансиране. В случай че фирмите 
не подадат отчет и декларация за липса на друго публично финансиране, разходите няма да бъдат верифицирани и ще 
се наложи дружествата да възстановят получената помощ. 
Дружествата, подлежащи на проверка, са получили уведомление за това. От НАП допълват и че периодично са 
напомняли на фирмите, които са получили подпомагане, да следят системата (Информационна система за управление и 
наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България 2020 (ИСУН-2020)), за да са сигурни, че не са пропуснали 
информация и документи, свързани с проверката и да прегледат още веднъж документите и отчетите си. 
Преди началото на проверките дружествата са информирани от НАП за възможността, в случай че сами установят грешки 
или несъответствия, довели до неправомерно получаване на подпомагане, както и ако не са успели да усвоят цялата 
сума, да я върнат, без да чакат да им бъде съставен акт за това, допълват от приходната агенция. 
В договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата, е предвидено НАП да извършва 
последващ контрол на крайните получатели на помощта, а именно установяване наличието на неправомерно получени 
средства в хода на проверки и издаване на съответните актове за установяване на публични държавни вземания, 
посочват от данъчната администрация. Цитират и Закона за извънредното положение от 13 март 2020 г., в който е 
предвидено неправомерно получени средства, недължимо платени и надплатени суми да бъдат възстановявани ведно с 
лихвите. 
 
√ Държавата не трябва да се управлява като от падишах, настоя стартъп асоциация 
Не се управлява държавата като един падишах, който решава какво да се прави и не дължи обяснение на никого, защото 
така си е решил, коментира днес в предаването "Въпросите" по TV1 главният изпълнителен директор на Българската 
стартъп асоциация Добромир Иванов. Тя обединява над 500 фирми, които са недоволни от начина, по който се върви 
към увеличаване на осигурителния доход за работещите в технологичните компании. 
Идеята на финансовия министър Асен Василев от края на миналата година вече е залегнала в бюджета за 2022 година, 
въпреки че министърът беше изразил намерение по темата да има дебати. Проектът за бюджет предвижда от 1 април 
тази година максималният осигурителен доход да скочи от 3000 на 3400 лева. 
Според Иванов по-сериозният проблем не е във конкретните числа, а в начина, по който се управлява държавата. "12 
години всеки декември тръпнехме дали ще се променят данъците в последния момент Това беше ужасно, създаваше 
непредвидимост на средата, гонеше инвеститорите, притесняваше всички. Тук го видяхме същото", поясни той. 
Според Добромир Иванов потърпевши ще са близо 150 хил. души, от която държавата ще получава допълнително 
приблизително 180 млн. лв. годишно. "Казано по друг начин, тези пари биха позволили към всички пенсии да се 
прибавят по около 2 лева", допълни той. 
Иванов не приема, че бюджет 2022 гарантира растеж. "Бюджетът ми изглежда като стар "Фолксваген Голф", на който са 
сложили емблема на "Ферари" и очакват да върви като "Ферари", пошегува се главният изпълнителен директор на 
Българската стартъп асоциация. 
Иванов смята за далеч по-разумно първо да се запушат течовете от бюджета и да се ограничи сивият сектор. Той изрази 
надежда, че когато предложението влезе в пленарна зала партиите от четворната управляваща коалиция няма да 
гласуват единно. 
"Надяваме се да получим подкрепа от партии като "Демократична България", "Има такъв народ" и от формациите в 
опозиция", каза Добромир Иванов. Той изрази надежда, че промяна в позицията на кабинета ще има и след насрочената 
за утре среща на асоциацията на стартъп компаниите с министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер. 
Иванов подчерта, че България далеч не предлага на фирмите от сектора условията на нейните съседки. "В Македония 
например през 2023 махат данъка за IT компаниите. Сърбия, Гърция и Румъния също има стимули за тях и предвиждат 
допълнители", подчерта той. 
Иванов изрази надежда, че правителството на Кирил Петков няма да е поредното, което след като спечели изборите 
обещава реформи, които държавната администрация не позволява да се случат. Според него към момента единствено 
Българската банка за развитие показва подобрение в работата си, като финансира и проекти на стартъп компании и 
действа проактивно. 
Като проблем стартъп компаниите посочват и трудният достъп на квалифицирани кадри на българския пазар на труда. 
"Процедурата в България отнеме 2-3 месеца, срещу 2-3 дни в други държави", каза Иванов. Той посочи, че IT-секторът 
може да осигури работа на 50 хил. чужденци, докато реално се вадят 100-200 сини карти на година. 
 
√ Исканията на Русия. И крайно нелепият отговор от България 
Анализът е препубликуван от "Дойче веле". 
Руската позиция по отношение на Източна Европа (и в частност България), изразена от Кремъл, а и от  посланик 
Митрофанова в нейно интервю пред български медии, се състои в следното: 
1) Русия допуска номинално членство на България в НАТО, но без никакви бази, стратегически оръжия и войски от 
съюзнически държави на българска територия (както и на територията на цяла Източна Европа). 

https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/NAP_napomnq-podpomognatite-firmi-da-predostavqt-otchet/!ut/p/z1/jZDNDoIwEISfxQdo2ogaOVZsUPlJDRKxF9LIXxNpCzYcfHp7xgjsaTf5ZmcykMEMMskHUXMjlOQvez_YLqfUxyd_j5AbJRt0peTgucfYQQTB-wgIQ8cCgXMMbgQRfwvZEj36Mxgt008AbPr9Zc7ANrDuIy-qIdPcNEDISsEsxjSXXKtWdkCrwi6qlrY0U4JK9K0ABQe6Lwv1NnzoDFDm2ZTGpmUjv9--5hLrNk2zT1glZ7z6Av3sMfI!/?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A%2Fagency%2Fsite%2Fza-nap%2Fpodkrepa-chrez-oboroten-kapital%2Fnai-chesto-zadavani-vuprosi-i-tehnite-otgovori%2Fotchet.na.deinostta
https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/NAP_napomnq-podpomognatite-firmi-da-predostavqt-otchet/!ut/p/z1/jZDNDoIwEISfxQdo2ogaOVZsUPlJDRKxF9LIXxNpCzYcfHp7xgjsaTf5ZmcykMEMMskHUXMjlOQvez_YLqfUxyd_j5AbJRt0peTgucfYQQTB-wgIQ8cCgXMMbgQRfwvZEj36Mxgt008AbPr9Zc7ANrDuIy-qIdPcNEDISsEsxjSXXKtWdkCrwi6qlrY0U4JK9K0ABQe6Lwv1NnzoDFDm2ZTGpmUjv9--5hLrNk2zT1glZ7z6Av3sMfI!/?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A%2Fagency%2Fsite%2Fza-nap%2Fpodkrepa-chrez-oboroten-kapital%2Fnai-chesto-zadavani-vuprosi-i-tehnite-otgovori%2Fotchet.na.deinostta
https://www.dnevnik.bg/biznes/2021/12/07/4290859_vuprosut_s_povishenieto_na_maksimalniia_osiguritelen/
https://www.dnevnik.bg/biznes/2022/01/21/4305115_asen_vasilev_predstavi_bjudjet_na_ikonomicheskiia/
https://www.dw.com/bg/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/a-60631193
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2) Ако това не стане, Русия смята, че може да предприема военни мерки (не изключващи дори агресия) спрямо съседни 
държави (Украйна най-вече) и да заплашва с оръжие страни - членки на НАТО, най-малкото като ги прави "мишени". 
3) Цената на газа има силен политически компонент за Русия: една проруска позиция може да доведе до по-изгодни 
газови договори. 
4) С номинално (фиктивно) членство в НАТО България би избегнала военна заплаха от Русия ("да стане мишена") и 
евентуално би си гарантирала изгодни цени за газ. 
Защо този отговор е нелеп 
Не сме чули все още реакция от страна на българското правителство на тази позиция. Вярно е, че не на всяко изказване 
трябва да се реагира. Но на фона на подобни "оферти" българската теза за разполагане у нас на "батальон на НАТО, който 
е всъщност само български", изглежда все по-нелепа. Същото важи с по-голяма сила и за "личните" изказвания на 
военния министър Янев, който по-скоро създава впечатление, че вече е приел руските предложения. В крайна сметка 
НАТО е инструмент за колективна отбрана на държавите членки. Тази отбрана не може да се реализира без дислокация 
на сили в случай на необходимост. Членството в НАТО губи смисъл, ако всяка страна се пази сама или пази само себе си. 
Затова няма нищо страшно и даже е добре управляващите да артикулират принципната позиция на страната ни ясно: 
- България е суверенна държава, а не непълноценен субект, включен в зона на поделени влияния на велики сили. 
- България третира и другите държави като суверенни, в това число и Украйна. Не можем да дадем съгласие за това, че 
външната политика на трета държава (Украйна) принадлежи на Русия или на когото и да било друг, различен от 
украинците. 
- Гаранцията за българския суверенитет е и колективен - чрез НАТО и ЕС: 
- При заплаха отвън България има право на колективни действия, които включват дислокация на натовски войски и 
техника на наша територия. 
- Необяснимото струпване на 100 000 руска армия на границата с Украйна е заплаха за поне регионален конфликт на 
границата на ЕС и НАТО. 
Нужна е принципна позиция 
- В такава ситуация всъщност е задължително задействането на някакви колективни системи за сигурност. Разбира се, 
пропорционално и като начало поне на символично ниво, за да се демонстрира, че тези системи бързо могат да бъдат 
приложени при евентуална ескалация на напрежението. Това е и смисълът на дислоцирането на силно ограничени 
контингенти на НАТО в Източна Европа. 
- Надеждата на България е, че до ескалация няма да се стигне и всички притеснения, които Русия има, могат да бъдат 
решени на масата на преговорите. 
В крайна сметка някой смята ли сериозно, че която и да е част от НАТО иска да извършва агресия спрямо Русия днес или 
в обозримо бъдеще? Подобни паранои, ако съществуват, трябва да бъдат подложени на интензивна дипломатическа 
терапия. Тоест преговори с Русия за ограничаване на разполагането на стратегически оръжия, както и договаряния на 
параметри за сигурност в Европа са задължителни и трябва да бъдат задълбочени. Но без те да са насочени към 
създаване на руска санитарна зона и фиктивни членки на НАТО, чиято външна политика да се решава отчасти в Москва. 
Разбира се, всичко това е нужно да се облече в съответния дипломатически език. Но принципната позиция не е обидна 
за никого: напротив, тя е основа за честни и уважителни отношения между суверенни държави. 
 
Мениджър 
 
√ Намаляват капитала на Фонда на фондовете 
Капиталът на Фонд на фондовете ще бъде намален според решение, взето на вчерашното заседание на Министерски 
съвет. Кабинетът прие разпореждане, въз основа на което министърът на финансите трябва да намали капитала на "Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (Фонд на фондовете) със 759 715 броя акции с номинал от 1 лев, 
за целите на покриване на загуби от минали периоди, съобщиха от пресслужбата на кабинета.  
С намаляването ще се осигури възможност дружеството да продължи да осъществява успешно своя основен предмет на 
дейност по управление на финансовите инструменти, които ще бъдат прилагани по програмите, съфинансирани от 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България. 
 
√ Заведенията възроптаха срещу НАП: "Обезщетенията" се оказаха кредит! 
Националната агенция за приходите започна масов натиск за връщане на суми, получени от българския бизнес като 
подкрепа заради ограниченията срещу разпространението на COVID-19. За това алармират от Българската асоциация на 
заведенията и Сдружението на заведенията в своя позиция, изпратена до медиите. 
Двете организации питат защо изведнъж се е разразила тази активност, след като фирмите, получили подкрепа, 
трябваше да отговарят на определени критерии, зададени именно от НАП и бяха одобрени, след като доказаха, че 
отговарят на тях. 
Те припомнят, че през декември 2020 г. беше отворена програма за изплащане на помощи в размер на 20% от оборота 
на всички дружества, чиято дейност е била преустановена или ограничена със заповед на здравния министър. 
Процедурата по оценяване на кандидатите, изчисляване на дължимата помощ и нейното изплащане се администрираше 
от Националната Агенция за Приходите. Тя се извърши в три фази, като във всяка от тях НАП извършваше цялостен 
контрол по отношение допустимостта на кандидатите и размера на помощта и при установяване на несъответствия или 
грешки, НАП даваше възможност за отстраняване на нередовностите, припомнят двете сдружения.  
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"През януари 2022, една година след отпускане на средствата по първата фаза, НАП започна да изпраща покани за 
възстановяване на суми, получени по програмата, заедно със законната лихва, независимо от предварителния контрол, 
упражняван при отпускане на помощите", пишат двете организации.  
По тази причина от Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията смятат, че липсват основания 
за изпращането на покани за възстановяване на получени помощи без да е извършена реална предварителна проверка 
на всички обстоятелства. Нещо повече, "липсват каквито и да било основания да се начислява законна лихва при 
положение, че ако е имало неправилно отпусната помощ, то това се дължи на пропуск при контрола от страна на НАП."  
Двете организации съзират опит да се ограничи участието на дружествата в последващи програми за подпомагане на 
основание съществуващи спорове с НАП по отношение законосъобразността на предоставената и ползвана помощ. 
 
√ НАП проверява 861 фирми, получили подкрепа с оборотен капитал 
НАП излезе с подробности за проверките на фирми, получили финансова помощ от държавата заради затварянето на 
бизнеси по време на противоепидемичните ограничения. Реакцията на приходната агенция очевидно е в отговор на 
разпространената по-рано вчера позиция на Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията.  
От НАП уточняват, че извършват проверки на 861 фирми, получили финансова помощ по първа и втора фаза на програма 
„Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Общо по двете фази са 
подпомогнати 6886 дружества, като 4622 са от ресторантьорския бизнес, посочват от приходната агенция. Проверките 
трябва да установят дали са спазени всички изисквания и условия за получаване на финансовата помощ, както и дали 
получените средства са усвоени в пълен размер и изразходвани по предназначение. 66 от проверяваните дружества не 
са представили отчет за изпълнената дейност, описание на извършените разходи и декларация за липса на друго 
публично финансиране, съобщават от приходната агенция. Ако фирмите не подадат отчет и декларация за липса на друго 
публично финансиране, разходите няма да бъдат верифицирани и ще се наложи дружествата да възстановят получената 
помощ, допълват от ведомството. 
Дружествата, подлежащи на проверка, са получили уведомление през Информационна система за управление и 
наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България 2020, посочват също така от НАП и отбелязват, че периодично 
са напомняли на фирмите, които са получили подпомагане, да следят системата, за да са сигурни, че не са пропуснали 
информация и документи, свързани с проверката и да прегледат още веднъж документите и отчетите си. 
Преди старта на проверките, дружествата са били информирани от НАП за възможността, в случай че сами установят 
грешки или несъответствия, довели до неправомерно получаване на подпомагане, както и ако не са успели да усвоят 
цялата сума, да я върнат, без да чакат да им бъде съставен акт за това, допълват от приходната агенция. Подробности и 
възможностите за възстановяване на получената помощ са достъпни в специализираната рубрика за подкрепа с 
оборотен капитал в сайта на НАП „Възстановяване на получени средства по програма "Подкрепа с оборотен капитал за 
МСП" или на телефона на Информационния център на приходната агенция: 0700 18 700, на цена, съобразно тарифата на 
съответния оператор. 
„В договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата, е предвидено НАП да извършва 
последващ контрол на крайните получатели на помощта, а именно установяване наличието на неправомерно получени 
средства в хода на проверки и издаване на съответните актове за установяване на публични държавни вземания по чл. 
166 от ДОПК. В чл. 26б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ЗМДВИППП) е предвидено неправомерно 
получени средства, недължимо платени и надплатени суми да бъдат възстановявани ведно с лихвите по Закона за 
лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания от датата на получаване на средствата до датата на 
възстановяването им“, каза заместник изпълнителният директор на НАП Георги Димов. 
 
√ Декемврийските сметки за ток на общините 4 пъти по-високи от 2021 г. 
Декемврийските сметки на всички общини са 4 пъти по-високи отколкото през 2021 г. Това заяви в ефира 
на NOVANEWS изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. 
"В понеделник ще излезем с конкретни цифри за сравнение на двата периода. Общините са най-проверяваната 
институция в държавата. Те не се притесняват от проверки - проблемът е продължителността им и липсата на доверие", 
каза Георгиева.  
Според нея от сдружението ще потърсят диалог с министър-председателя директно. "Очакваме във вторник на база 
цифрите, които събираме, да обсъдим в каква степен компенсациите за небитови клиенти ще покрият разходите на 
общините и какви средства още са необходими, за да няма прекъсване на обществените услуги", посочи тя. 
И допълни, че по програмата за компесации са получени по 110 лева за октомври и ноември. "За декември нямаме 
компенсация, ще бъде 128 лева на мегаватчас, но ще я получим заедно с тази за януари - около 240 лева. Това ще се 
случи в средата на месец февруари", обясни Георгиева. 
По думите й, се отлагат останалите разходи, за да се направят плащания на солените сметки за ток. И припомни, че 
сметките за газ също са високи - ръстът е с 291%.  
 
√ Инфлацията в еврозоната с нов рекорд от 5,1% 
Инфлацията в еврозоната се е ускорила до рекордните 5,1% през януари 2021 г. спрямо същият месец на предходната 
година, сочат предварителните данни на европейската статистическа служба Евростат. 
Това е най-високото ниво на инфлацията в 19-членният валутен съюз, откакто през януари 1997 г. започва да се води тази 
статистика. За сравнение, през декември годишната инфлация беше 5%. 

https://nova.bg/news/view/2022/02/03/355503/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-4-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-2021-%D0%B3/
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Този резултат е над два пъти по-висок от целевата инфлация от 2%, заложена от Европейската централна банка. Именно 
продължаващият ръст на инфлацията може да накара ЕЦБ, която утре се събира на заседание по паричната политика, да 
започне да говори за увеличение на лихвите, които са на исторически ниско равнище. 
Най-голям принос за ръста на потребителските цени през януари за пореден път имат цените на енергията, които са се 
повишили с 28,6% спрямо същия месец на предходната година. През декември бе регистриран ръст от 25,9%. 
При цените на храните, алкохола и тютюневите изделия повишението е от 3,6% на годишна база, като предходният 
месец то бе 3,2%. При неенергийните промишлени стоки има ръст от 2,3%, следвайки повишение от 2,9% през ноември, 
докато при услугите увеличението се запазва на ниво от 2,4%. 
 

 
 
√ Спад на търговията на дребно в Испания 
Продажбите на дребно в Испания са паднали с 3,3% на годишна база през декември (месец по-рано те растат с 6,2% на 
годишна база) и бележат най-значителното намаление след февруари 2021 г. Сезонно изгладените данни сочат, че 
продажбите в търговските обекти са се понижили с  5,9% за разлика от нарастването с 5,6 на сто през ноември. Същата е 
и посоката на средния годишен ръст на продажбите на дребно – те са 3,2% през декември спрямо 3,3 на сто през 
ноември. Прогнозата на анализаторите от икономическия сайт FocusEconomics е, че частното потребление в Испания ще 
нараства с 6,1% през 2022 г. и с 2,7% през 2023 г. 
В същото време Испанският съвет на архитектите регистрира ръст на разрешенията за строителство. През ноември 
организацията е одобрила 10 336 нови документи за строеж, по данни на Министерството на благоустройството. За 
сравнение през ноември 2020 г. са дадени 9 014 разрешителни, а през октомври 2021 г. те са били 10 037. Одобрените 
строителни книжа на годишна база се увеличават с 14,7%, след ръста от 43,1% през октомври. 
Испанското финансово министерство отчете 1 млрд. евро излишък през ноември при 2,1 милиарда евро през октомври. 
За сравнение през ноември 2020 г. той е възлизал на 3 млрд. евро. Междувременно 12-месечният излишък по текущата 
сметка се сви о 10.7 млрд. евро през ноември от 12,7   от 12,7 милиарда месец по-рано. Според Bank of Spain този 
резултат се дължи на по-нисък търговски излишък и излишък в първичните и вторичните доходи в сравнение със същия 
период на 2020 г. 
Прогнозата на FocusEconomics за салдото по текущата сметка е за излишък от 1,3% от БВП през 2022 г. и 1,3% от БВП през 
2023 г. 
 
√ Наддаването за кадри в туризма на Острова започна 
Бум на туристическите пътувания през лятото очакват авиокомпаниите и туроператорите във Великобритания, които вече 
се надпреварват да наемат персонал. Оптимизмът им се подклажда от намеренията на правителството да премахне 
тестовете за напълно ваксинираните британски граждани от следващия петък. Въпреки това Covid-19 правилата 
правят хората предпазливи и ги карат да резервират почивки в последния момент, казват туроператори. 
Някои компании вече изпитват трудности при набиране на персонал. Конкуренцията е голяма. Индустрията се 
възстановява, категоричен е Майкъл О'Лиъри,  главен изпълнителен директор на Ryanair. Неговата прогноза 
за оборота на през това лято е силно оптимистична - той ще бъде 115% от този през 2019-а. Превозвачът още отсега се 
готви за сезона и нае и обучава 1000 нови пилоти и 2000 души кабинен екипаж. 
Силен летен сезон очакват и колегите им от Jet2. Предложенията за лятната ваканция ще са далеч повече, отколкото през 
2019 г., посочва мениджмънтът на туроператора пред  BBC. Компанията обяви над 1700 нови работни места.  Позициите 
са наземни операции в Обединеното кралство и в чужбина, кабинен екипаж и офис персонал. Главният изпълнителен 
директор на EasyJet Йохан Лундгрен обяви, че търсенето на кадри цели да подсигури капацитета на компанията в 
предпандемичната година. EasyJet набира 1500 сезонен кабинен екипаж и планира да назначи 1000 пилоти през 
следващите пет години. 
British Airways, която съкрати около една четвърт от персонала си - 10 000 позиции, от началото на пандемията, също 
обяви 1000 свободни позиции за кабинен екипаж в очакване на силен летен сезон. Националният авиопревозвач покани 
обратно някои служители, но те едва ли ще са достатъчни за новото му дъщерно дружество за къси разстояния в Gatwick, 
което трябва да стартира в края на март. Най-големият туроператор в Обединеното кралство – TUI, също набира кабинен 
екипаж за натовареното лято. 



17 

 

Доверието на потребителите все още е недостатъчно, за да се материализира страхотното лято, е мнението на Джулия 
Ло Буе-Саид, главен изпълнителен директор на мрежата за независими туристически агенти Advantage Travel Partnership. 
Според нея потребителите все още се притесняват предварително да резервират, опасявайки се, че регулациите могат да 
бъдат променени. Това особено важи за Испания – най-популярната сред британци лятна семейна дестинация. „Една 
трета от всичко, което нашите членове продават сега, се класифицира като last minute пътуване, което е необичайно. Ако 
през 2019-а 40% от продажбите ни през зимата се отнасяха за ученическите ваканции, то сега те са едва 15 на сто“, 
сравнява Ло Буе-Саид. Мнението и съвпада с това на Ирен Хейс, председател на Hays Travel. Тя обаче добавя, че след 
съобщението за разхлабване на мерките от миналия понеделник резервациите за лятото бележат ръст. 
„Предпочитанията за къси разстояния, например за Испания, Турция и Гърция, но има и феноменално увеличение на 
почивките на далечни разстояния с по-дълъг престой. Хората вече са готови с избора си за празниците. Мнозина са 
готови да похарчат повече за дестинация, за която си струва да планират отдалече“, сочат наблюденията на Хейс.  
Асоциацията на туристическите агенти и туроператори ABTA обяви, че наблюдава известна активност от страна на 
потребителите след облекчаването на ограниченията за пътуване във Великобритания. Въпреки това организацията се 
въздържа да прави прогнози за лятото. „Голямото предизвикателство сега са кадрите. Пандемията доведе до загуба на 
стотици хиляди работни места, като много специалисти мигрираха в други сектори. Сега като работодатели се изправяме 
пред огромното предизвикателството да ги привлечем обратно“, счита Ема Бренан, говорител на ABTA. 
Авиацията е сред индустриите, които са пострадали най-много по време на пандемията, съкращавайки хиляди работни 
места. Според сайта за набиране на персонал Indeed.com свободните работни места в индустрията са се върнали до 
нивата преди пандемията едва през декември 2021 г. 
Джеймс Рийд, председател на платформата за набиране на персонал Reed.co.uk, посочва, че бумът за набиране на 
персонал е резултата от дълго задържаното търсене на туристически услуги. Според него най-големи трудности и 
недостиг на кадри ще изпита авиационният сектор. „Настоящият пазар на труда е пазар на продавачи, а не пазар на 
купувачи, което означава, че търсещите работа държат всички карти и от работодателите зависи да се направят 
възможно най-привлекателни за новите таланти“, обобщава ситуацията Рийд. Майкъл О'Лиъри от Ryanair му опонира и 
заявява, че не вижда проблеми с персонала, които биха затруднили компанията. Оптимисти като него са и мениджърите 
на круизни компании, които отчитат силно търсене за тази и следващата година. 
 
√ Европейските борси се задържат на зелена територия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения за трета поредна сесия в ранната 
търговия в сряда, след като добрите корпоративни отчети за четвъртото тримесечие засенчиха опасенията, свързани с 
повишението на лихвените проценти, преди ключовите срещи на Европейската централна банка и Централната банка на 
Англия, предаде Ройтерс. 
 Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,93 пункта, или 0,62%, до 477,79 пункта, Немският показател DAX 
се повиши с 67,21 пункта, или 0,43%, до 15 686,6 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 
63,03 пункта, или 0,84%, до 7 598,81 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 22,63 пункта, или 0,32%, до 7 
122,12 пункта. 
„Позицията на Европейската централна банка относно по-устойчива инфлация ще бъде от решаващо значение утре“, 
коментират стратезите на Commerzbank Райнер Гунтерман и Хауке Зиймсен. 
Данните за инфлацията от Германия и Франция подхраниха очакванията за промяна на тона на ЕЦБ към по-агресивен, 
докато анализаторите актуализираха прогнозата си за инфлацията в еврозоната през януари. 
„За ЕЦБ става все по-трудно да оправдава своята позиция за инфлацията, като по всяка вероятност Лагард ще трябва да 
отговори на трудни въпроси, тъй като Фед се готви за повишение на лихвата през следващия месец, а Английската 
централна банка вероятно ще предприеме подобен ход още утре. Следователно, рискът от ускоряване на затягането на 
политиката на ЕЦБ нараства“, посочват стратезите на Commerzbank. 
През последните седмици пазарите повишиха очакванията си за увеличени на лихвените проценти от ЕЦБ, като сега 
прогнозите са за две повишения през тази година. 
Тази седмица бенчмаркът STOXX 600 е компенсирал повече от половината от загубата от 4%, регистрирана през януари, 
след като силните корпоративни печалби за последното тримесечие противодействат на опасенията от затягане на 
паричната политика. 
Технологичният индекс SX8P се повиши с 1,02%, следвайки ръста на Nasdaq от предходната сесия. 
Цената на книжата на Ocado се повиши с 6,50%, след като Credit Suisse повиши рейтинга си за акциите на британската 
компания за онлайн поръчки на хранителни продукти. 
Акциите на германският доставчик на чипове Siltronic поскъпнаха с 1,33%, след като компанията отчете 17% ръст на 
печалбата за тримесечието и заяви, че очаква търсенето на полупроводници да се увеличи. 
Цената на книжата на Novo Nordisk скочи с 3,37% въпреки че финансовият отчет на датската фармацевтична компания за 
четвъртото тримесечие не отговори на очакванията. Ръстът се дължи на това, че тя си постави за цел растеж на 
продажбите от 6% и 10% в местни валути през 2022 г. 
Акциите на Swedbank поевтиняха с 4,15%, след като оперативната печалба на компанията за последното тримесечие се 
оказа по-малка от очакваното. 
Ръст в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения във вторник, след като Уолстрийт опита да 
се възстанови от бурния януари, предаде Си Ен Би Си. 
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Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията с ръст от 273,38 пункта, или 0,78%, до 35 405,24 пункта. 
Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 30,99 пункта, или 0,69%, до 4 546,54 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна със 106,12 пункта, или 0,75%, до 14 346 пункта. 
„След като бяха силно разсеяни през месец януари, инвеститорите и търговците най-накрая насочват вниманието си към 
сезона на отчетите“, коментира Джеф Килбърг, главен инвестиционен директор в Sanctuary Wealth. 
Банковите акции поведоха ралито на пазара, като цените на книжата на Goldman Sachs,  JPMorgan Chase и Wells Fargo се 
повишиха съответно с 2,64%, 1,72% и 3,3%. Банковият сектор записа печалби, след като доходността по 10-годишните 
американски държавни ценни книжа се повиши с 2 базисни пункта и премина прага от 1,8%. Възходящата траектория на 
доходността на облигациите се запази дори след публикуването на данните за производството в САЩ за януари, които 
показаха признаци за ускоряване на инфлацията. 
Акциите на компаниите от технологичния сектор също се оцветиха в зелено. Цените на книжата на Netflix, Meta и 
Alphabet се повишиха съответно с 7,02%, 1,83% и 1,73%. 
Движенията във вторник удължиха ралито на Уолстрийт след волатилен месец на търговия през януари. През последните 
няколко дни инвеститорите се втурнаха да купуват поевтинели акции, след като S&P 500 за кратко попадна в територия 
на корекция (спад от поне 10% спрямо върховото ниво). 
Въпреки че в последните дни се наблюдава ръст, водещите индекси регистрираха значителни спадове през януари. Dow 
се понижи с 3,3% за месеца, докато S&P 500 и Nasdaq изгубиха съответно 5,3% и 8,9% от стойността си, регистрирайки 
най-лошото си месечно представяне от март 2020 г. 
Януарските разпродажби дойдоха, след като Федералният резерв на САЩ сигнализира готовност за затягане на 
паричната си политика през тази година, включително чрез няколкократно увеличение на лихвените проценти.  Тези 
мерки имат за цел да укротят инфлацията в САЩ, която се ускори до най-високото си ниво от близо четири десетилетия. 
Това накара инвеститорите да се отдръпнат от технологичните акции, които обикновено поевтиняват при повишаване на 
лихвите. 
Що се отнася до сезона на отчетите, до момента 78,5% от компаниите от S&P 500, които са представили финансовите си 
резултати за последното тримесечие, са надминали очакванията на анализаторите. 
Nikkei напредна с над 400 пункта 
Борсовите индекси в Япония и Австралия регистрираха повишения в сряда, предаде Си Ен БИ Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 455,12 пункта, или 1,68%, до 27 533,6 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши с 81,7 пункта, или 1,17%, до 7 087,7 пункта, след като на гуверньора на 
Австралийската централна банка Филип Лоу, заяви, че решението на институцията за прекратяване на пандемичната 
програма за покупки на облигации не означава, че „повишението на лихвите е неизбежно“. 
„Осъзнавам, че в редица други страни прекратяването на програмите за купуване на облигации бе последвано, или се 
очаква да бъде последвано от повишение на лихвените проценти. По-ниското ниво на инфлация и по-бавният ръст на 
заплатите в Австралия са ключовите причини, поради които не трябва да следваме другите“, коментира Лоу. 
Пазарите в континентален Китай, Хонконг Южна Корея и Сингапур останаха затворени по случай празненствата около 
Китайската Нова година. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст от 2,74 пункта, или 0,44 %, до 623,07 пункта. BGBX40 напредна с 0,52 пункта, или 0,37%, до 141,76 пункта. 
BGTR30 се повиши с 1,61 пункта, или 0,23%, до 695,03 пункта. BGREIT записа ръст от 0,34 пункта, или 0,21%, до 165,82 
пункта. 
 
√ Еврото се приближи до прага от 1,13 долара 
Курсът на еврото днес е близо до прага от 1,13 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1295 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1323 долара. 
 
√ Петролът леко поевтиня след решението на ОПЕК+ за добива 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък на фона на данните за запасите в САЩ и прибирането на 
печалби от някои инвеститори, предаде Ройтерс. Спадът обаче бе ограничен от решението на петролния картел ОПЕК+ 
да се придържа към планираното умерено увеличение на добива. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,36 долара, или 0,40%, до 89,11 долара за барел, след като в 
сряда поскъпна с 0,31 долара. Цената на американският лек суров петрол WTI се понижи с 0,46 долара, или 0,52%, до 
87,80 долара за барел, следвайки понижение с 0,06 долара през предходната сесия. 
„Спадът тази сутрин може да е резултат от публикуваните вчера шокиращо ниските данни на ADP за заетостта в САЩ, но 
ние вярваме, че свиването на доставките може да доведе до по-високи цени на петрола през тази година“, коментира 
Хауи Лий, икономист в банката OCBC в Сингапур. 
Според данните на ADP през януари работните места в частния сектор са намалели за първи път от повече от година. 
През първият месец на 2021 г. е регистриран спад с 301 хил. спрямо ръст от 807 хил. работни места през декември. 
Въпреки това ограничените доставки на петрола и геополитическото напрежение в Източна Европа и Близкия Изток 
доведоха до ръст на цените на петрола от около 15% през тази година. Миналата седмица двата основни бенчмарка 
достигнаха най-високите си цени от октомври 2014 г. 
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На пазара се отрази и решението на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзниците, 
водени от Русия, известни като групата ОПЕК +, да се придържа към плана си за ежемесечно увеличения на петролното 
производство с 400 хиляди барела на ден, макар че някои членки на картела не успяват да покрият изискванията за 
добива. 
„ОПЕК+ ще спести обещания за по-голямо от очакваното производство, когато петролът мине границата от 100 долара за 
барел“, каза Едуард Моя от Oanda. 
Групата приписа покачването на цените на неуспеха на държавите потребители да гарантират адекватни инвестиции в 
изкопаеми горива, докато те преминават към по-екологична енергия. Други пък източници на групата казаха, че ръстът се 
дължи на напрежението между Русия и САЩ. 
Междувременно Администрацията за енергийна информация на САЩ съобщи, че запасите от суров петрол на страната са 
се понижили с 1 млн. барела миналата седмица. Очакванията бяха за увеличение. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок” 

- След трагичния случай с починалата жена в Спешното отделение на Врачанската болница - от каква помощ има 
нужда спешната помощ у нас и какви са правата на пациентите? След новините в 8:00 ч. темата ще дискутират д-
р Иван Кокалов, председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването и адвокатът по медицинско 
право Христина Николова. 

- Защо спецпрокурори настояват да участват в работните групи за законодателни промени в правосъдието и какво 
предлагат – след 7:45 ч. гост в студиото ще бъде Ивайло Ангелов, ръководител на Специализираната апелативна 
прокуратура. 

- Защо студенти ще трябва да платят над 400 лева за ток и как ще се реши проблемът с непосилните сметки в 
студентските общежития - гост след 8:30 ч Даниел Парушев от Националното студентско представителство. 

Нова телевизия, „Здравей България” 
- Какво ще се промени след трагедията във Враца? Ще има ли нови правила за спешен прием? Гост- 

председателят на здравната комисия в парламента доц. Антон Тонев. 
- Високо напрежение заради цените на газа. Позицията на отстранения директор на „Булгаргаз" Николай Павлов. 
- Защо ученички отново се биха? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници  
в. 24 часа - Викат един по един хора от КЕВР в МВР, за да обяснят как се смята цената на газа 
в. 24 часа - Помощи за най-бедните пенсионери и след края на пандемията 
в. Монитор - Колите на старо вече са лукс, поскъпнаха с 30% 
в. Монитор - Кръчмари се жалват за поискани обратно субсидии 
в. Телеграф - Готвим по 4 часа заради слабия ток 
в. Труд - Брутална гавра с картините на Майстора плати Министерството на културата  
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа - Зеленият сертификат може да се махне до месец, но партиите не намират общ език 
в. 24 часа - Сирачето на Миглена, която почина пред него в спешното на Враца, остава при баба и леля 
в. Телеграф - Кирил Петков: Срещата в Скопие беше закъсняла 
Водещи интервюта 
 в. 24 часа - Петър Стоянов, президент на България (1997-2002 г.): Бях честен с хората - изборите, които спечелих през 
1996 година, бяха своеобразен референдум за НАТО 
в. Монитор - Асен Александров, директор на 51-во СУ и председател на сдружението на директорите в средното 
образование: 125 % от средната работна заплата е добра мотивация за младите учители 
в. Телеграф - Румен Сомов, писател и режисьор: Като ученик ме сочеха за правнук на бай Ганьо 
в. Труд - Енергийният експерт Таско Ерменков пред "Труд": Политическите грешки внасят риск в енергетиката 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Искрите между "Дондуков" 1 и 2 
в. Монитор - Медийна грамотност, а не нови наказания за журналистите 
в. Телеграф - Слаб ток бедна държава 
в. Труд - Право ли? За Кирил Петков и компания то е врата у поле 
 
√ Предстоящи събития в страната на 3 февруари 
София 

- От 10:00 часа ще се проведе онлайн пресконференция за представяне на традиционното изследване на ИССИ 
към КНСБ "Основни резултати от наблюдението на потребителските цени и заплата за издръжка, декември 
2021". 

- От 16:00 ч. комисията по туризъм ще проведе първото си изнесено заседание, което ще се състои на Летище 
София. 
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- От 10:00 ч. ще се проведе дискусията с браншовите организации и представители на малките и средните 
превозвачи в България. Обсъждането ще се състои в сградата на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, зала „Пресцентър А“. 

- Във връзка с подмяна на спирателен кран на ул. „Цар Симеон“, ж.к. „Зона Б-18“ и ж.к. „Света Троица“ се налага 
спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района между: 
ул. „Димитър Петков“, ул. „Пиротска“, бул. „Инж. Иван Иванов“ и бул. „Сливница“.При продължителност на 
строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с 
водоноска на адреси: ул. „Цар Симеон“ на кръстовището с ул. „Димитър Петков“. 

*** 
Русе 

- От 18:00 ч. в зала “Св. Георги” на Община Русе ще се проведе следващата среща с гражданите за определяне 
правилника за работа на Обществения съвет по околна среда, съобщиха от администрацията. 

*** 
Разград 

- Община Разград информира, че данъчната кампания по заплащане на Данък върху недвижимите имоти и Такса 
за битови отпадъци започва от 03.02.2022 г. Припомняме, че останалите местни данъци и такси - Данък върху 
превозните средства, Патентен данък, Данък върху таксиметров превоз на пътници и Такса за притежаване на 
куче се заплащат от 04.01.2022 г. 

*** 
Пловдив 

- Кметът Здравко Димитров и заместник-кметът по строителство Пламен Райчев ще направят инспекция на 
Дейност 2 от „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“ – Реконструкция, модернизация и 
доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Пловдив. Кметът и неговият заместник ще посетят 
изграждащата се Пречиствателна станция в землището на село Ягодово в 10 часа. Там ще бъде дадена 
информация за всички дейности по проекта, вкл. кои от тях са завършили и по кои се работи. 

 

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

