
1 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
БTВ 
 
√ Васил Велев и Пламен Димитров в спор за цената на живота у нас 
Пламен Димитров от КНСБ и Васил Велев от АИКБ в спор за цената на живота у нас, паритета на покупателната 
способност и стандарта на живот. 
Според Димитров инфлацията няма да спре до есента на тази година и то при определени условия, а Велев видя в данни 
на премиера и вицепремиер грешки. 
Заплатите у нас са ниски, пък смята Димитров и предложи да се вдигне минималната до 760 лв. 
Той заяви, че у нас работещи бедни са 450 000 и то в частния сектор. 
Велев коментира пък, че заплатите се вдигат в неговия сектор от 15 г. с по 10% на година и при инфлация също се 
предвижда увеличение. 
Той призова за компенсации на предприятията заради скъпия ток и инвестиции, за да има още по-големи увеличения. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Novini.bg 
 
√ Пламен Димитров и Васил Велев в спор за цената на живота у нас 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров и Васил Велев от АИКБ спориха в ефира на БТВ за цената на живота у нас, 
паритета на покупателната способност и стандарта на живот. 
Според Димитров инфлацията няма да спре до есента на тази година и то при определени условия, а Велев видя в данни 
на премиера и вицепремиер грешки. 
Заплатите у нас са ниски, смята Димитров и предложи минималната да се вдигне до 760 лв. 
Той заяви, че у нас работещи бедни са 450 000 и то в частния сектор. 
Велев коментира пък, че заплатите се вдигат в неговия сектор от 15 г. с по 10% на година и при инфлация също се 
предвижда увеличение. 
Той призова за компенсации на предприятията заради скъпия ток и инвестиции, за да има още по-големи увеличения. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Велев: Вместо да се ускорява, икономическият растеж ще се забавя 
Според него зеленият сертификат трябва да остане още за някои места 
В следващите три 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 
председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
„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”, посочи той. 
„Икономическият растеж за 2024 г. е едва 3,4%, 3,7% за предходната 2023 г. 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”, добавя Велев.  
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”, заяви председателят на УС на АИКБ.  
Заради закъснелите компенсации не в размер, който би могъл да бъде, се получава напрежение, категоричен е Велев. 
„Бизнесът, където може, когато няма компенсации и не са в пълен размер и закъсняват, вдига цените, но общината или 
болницата не може да вдигне цените. При тях ситуацията е по-тежка”, каза той. 
С цените на природния газ ситуацията е по-сложна, отколкото с тези на електроенергията, смята Велев. При тока той 
вижда решение в „помесечно компенсиране на свръхвисоките цени за сметка на свръхвисоките печалби в енергетиката”. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/plamen-dimitrov-i-vasil-velev-v-spor-za-cenata-na-zhivota-u-nas.html
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„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”, смята председателят на УС на АИКБ. 
При газа цената е международна, а договорите – дългосрочни и не се променят бързо и лесно, допълни Велев. Той 
уточни, че бизнесът няма да бъде компенсиран за природния газ. Относно разразилата се война около „Булгаргаз“ той 
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”, допълни той. 
„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 него зеленият сертификат трябва да действа още известно време на обществени места, които „не са от първа 
необходимост”, защото „пази хората, насърчава ваксинирането”. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: В следващите 3 години в икономиката ще се изсипят допълнително над 30 милиарда лева 
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 каза 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“, каза Васил Велев. 
Относно отказа на управляващата коалиция да се компенсират редица социални институции за високите цени на тока 
Велев каза: „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. 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. 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. 
Относно разразилата се война около „Булгаргаз“ Васил Велев коментира: „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.“ 
 
Pariteni.bg 
 
√ Велев: Икономическият растеж ще се забавя, подклажда се инфлацията 
Отдалечаваме се от еврозоната, 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. 
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„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“. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
News.bg 
 
√ Евростат за „истината”на министър Асен Василев 
Доц. д-р Теодор Дечев 
Тези дни, вицепремиерът, министър на финансите и председател на НСТС - г-н Асен Василев беше така любезен да 
обясни за необходимостта от оплевяване на буренясалата нива на българския пазар на труда от некадърни 
работодатели. Работодателите реагираха и поискаха извинение. Г-н министърът демонстрира хладнокръвие и заяви, че 
няма да се извинява за нещо, което е истина. Журналистите не закъсняха да попитат г-н министъра, дали е започнал 
война с работодателите. Той отрече, но не изостави това, което любителите на сложните чужди думи биха нарекли 
"настъпателен дискурс". 
 

 
 
В словесното си настъпление министър Асен Василев излезе с тезата, че съотношението между производителността на 
труда в България и в ЕС 27 е едно към две, докато съотношението между доходите в България и средните за ЕС 27 било 
едно към четири. Иначе казано, работниците са ощетени - производителността на труда расте с много по-сериозни 
темпове в сравнение със заплащането. 
Тази теза не е нова, нито пък е на министъра на финансите. Тя е старо профсъюзно твърдение, което цитираният водещ 
представител на изпълнителната власт прегърна като свое собствено. Проблемът с това твърдение е само един - то не е 
вярно. За това свидетелства Евростат. 
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Всъщност, както и да сравняваме производителността на труда и брутните средни доходи между ЕС 27 и България, ще 
получим едни и същи съотношения. Те са съответно две към едно, ако се работи с призчисляване през паритет на 
покупателна способност (PPS) или четири към едно, ако се работи без преизчисляване. Но и в двата случая, 
съотношенията са едни и същи. Просто и логично - каквато ти е производителността, такива са ти и доходите. В момента 
ситуацията е точно такава, според официалните статистически данни. 
Горното съобщение е предназначено за тези наши читатели, които не обичат дългите текстове. Тези, които са любопитни 
да научат нещата в по-големи подробности, могат спокойно да продължат нататък. 
Наистина, време е да се изясни на широката публика кой какво твърди, от къде черпи информация, кое е истина и кое - 
манипулация. На това посвещавам следващите редове. 
И така, министър Асен Василев заяви през БНР: 
"Истината е, че в момента, ако погледнем продуктивността на труда, България е около малко на(д) 50% от средната 
продуктивност на труда в ЕС. Ако погледнем нивото на заплащане, нашето заплащане е около 26% от средното в ЕС. Т.е. 
производителността на труда значително изпреварва заплащането. Има много причини за това. Но истината е, че ако 
наистина има работодатели, които не могат да осигурят достатъчно добра организация и достатъчно добър продукт, така 
че един работник да защити 350 евро на месец, не мисля, че тези работодатели биха останали на пазара." 
КНСБ също се втурнаха да обясняват, в своето верноподаническо "Отворено писмо до вицепремиера, министър на 
финансите и председател на НСТС Асен Василев": 
"На този фон производителността на труда на един зает вече е 50,8% от средното европейско ниво, или разлика от едва 
1,9 пъти". 
Какво излиза от изявленията на влезлите в синхрон изпълнителна власт и профсъюзи. Излиза, че производителността на 
труда в България е на половината от средната производителност за ЕС, а "нивото на заплащане" било малко над 
четвъртината. 
Тук веднага възникват няколко въпроса. На първо място - какво разбира под "ниво на заплащане" г-н министърът на 
финансите? Надяваме се, че не визира минималната работна заплата. Можем да приемем логичното предположение, че 
става дума за средната работна заплата за страната. 
Възниква и въпросът с коя точно производителност на труда "работи" ковчежникът на държавата? Дали с 
производителността на труда, изчислена за един зает, или с производителността на труда, изчислена за един час 
изработен труд? Тук ние няма да питаме министъра, пък и той едва ли ще ни отговори, а ще се съобразим с изричната 
препоръка на Евростат да се работи с производителността на труда, изчислена за един изработен час. Защо? 
Ами защото статистиката третира еднакво всички заети - и тези на пълен работен ден и тези, които работят на половин 
ден, и тези, които работят почасово. В страните, където има голям дял на работещи почасово, това води до сериозни 
деформации на получените резултати и няма как да бъде другояче, когато приравняващ човек, който работи осем часа 
на ден, с човек, който работи примерно два часа на ден, каквато практика има даже и в България. Затова, опитвайки се 
да изясним прави ли са министърът и "поддакващите" му дейци на КНСБ, ще работим с производителността на труда 
изчислена за един изработен час. 
Следващото нещо, което поборниците за прочистване на пазара от "некадърни работодатели" са забравили да 
уточняват, правейки гръмките си изявления е дали са преизчислявали двата сравнявани параметъра по паритет на 
покупателната способност. Бяха времена, когато любимият похват на Института за социални и синдикални изследвания 
при КНСБ беше да преизчисляват производителността на труда по паритет на покупателната способност и така да 
"смекчават" дразнещата ги разлика между средната производителност на труда в България и средната за ЕС. (Говорим и 
за двата показателя - и за производителност на един работещ и за производителност на един изработен час труд). 
Отделен въпрос е, че ако ще се преизчислява производителността на труда през паритет на покупателната способност, то 
тогава трябва да се преизчислява и средната работна заплата. Иначе ще сравняваме "ябълки с тикви", както обича да 
казва един български работодател, когото няма как да обявят за "некадърен". 
Сравнение между производителността на труда за България и ЕС 27 
И така, да преминем към сравняване на числата, като ги взимаме от статистическите данни на Евростат. Последните 
актуални данни, с които можем да боравим от Евростат са от 2020 година, за 2021 година данните все още не са 
изнесени. Ето ги данните за производителността на труда в ЕС 27 и в България, преизчислени през паритет на 
покупателната способност: 
Година - 2020 г. 
Производителност на труда за един изработен час труд, преизчислена през паритет на покупателната 
способност. Измерителна единица - проценти от ЕС 27. 
За ЕС 27 = 100 
За България = 48,8 
Производителността на труда за един час изработен труд, преизчислена през паритет на покупателната 
способност. Измерителна единица - евро. 
За ЕС 27 = 41,8 евро 
За България = 20,4 евро 
(PORDATA, Base de Datos Portugal Contemporãneo, Labour Productivity per hour (PPS), Eurostat Data ) 
Производителност на труда за един зает, преизчислена през паритет на покупателната способност. Измерителна 
единица - проценти от ЕС 27. 
За ЕС 27 = 100 
За България = 50,8 

https://knsb-bg.org/index.php/2022/01/30/otvoreno-pismo-do-viczepremiera-i-predsedatel-na-nsts-asen-vasilev/
https://www.pordata.pt/en/Europe/Labour+productivity+per+hour+(PPS)-2485
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(Eurostat, Labour productivity per person employed and hour worked, TESEM160) 
Тук е задължително да се отбележи, че преизчисляването през паритет на покупателната способност води и до 
сближаване на резултатите, изчислявани за един час изработен труд и за един зает. 
Но важното е, че виждаме ясно, че г-н министърът и уважаемите синдикалисти, работят с данните за 
производителността на труда, преизчислени през паритет на покупателната способност. 
Да видим сега какво казват числата, когато данните не са преизчислени пред паритет на покупателната способност, а се 
разглеждат "чисти". 
Година - 2020 г. 
Производителност на труда за един изработен час труд, без преизчисляване. Измерителна единица - евро. 
За ЕС 27 = 42,1 евро 
За България = 11,1 евро 
(PORDATA, Base de Datos Portugal Contemporãneo, Labour Productivity per hour (Euro), Eurostat Data). 
Стоп, какво стана? Ами стана това, че когато данните за производителността не се преизчисляват през паритет на 
покупателната способност, лъсва една доста по-гола истина. Съотношението между ЕС 27 и България става почти 4 пъти. 
Това е нещо доста по-различно от твърдението на министър и синдикалисти, че производителността в ЕС 27 е само два 
пъти по-висока. От тези данни се вижда, че е четири пъти. С кое сравнение да работим? 
Може да се спори до прегракване с кои данни трябва да правим сравненията си - с "преизчислените" или с "голата 
истина". В КНСБ много държат на преизчислените, но не могат да обяснят защо трябва да се работи през паритет на 
покупателната способност, след като в днешно време България е една силно експортно ориентирана страна. Голяма част 
от БВП се формира от износа и не е ясно как приносът на изнесените в Австралия помпи, на изнесените в Италия и 
Канада хидравлични цилиндри и прочее се отчита точно чрез преизчисляване през паритет на покупателната способност, 
която се изчислява на база на цените в милото ни Отечество. 
Това е спор, който се води между експертите на социалните партньори още от 2013 година. Единствената разлика е, че 
тогава имаше друг ръководител на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, който беше значително 
по-умерен в изказа си. 
Отделен въпрос е, че в научните и академични среди има много уговорки, забележки и направо резерви към самото 
изчисляване през паритет на покупателната способност, най-малкото защото индексите за това преизчисляване стават 
достояние на колектива на няколко години веднъж. (Така например, данните за референтната 2017 година са 
обнародвани от Международната сравнителна програма на Световната банка през месец май 2020 
година. https://www.worldbank.org/en/programs/icp#1 ). Такива дискусии са водени и под егидата на разни 
образователни институции и на МВФ и на Световната банка, но естествено няма как да се постигне единодушие, защото 
въпросът има както научна, така и пропагандна страна, с извинение... 
Но нека бъдем по-широко скроени и да не се надвикваме с опонентите още от началото. Просто нека направим 
сравнението и по двата начина, само че с уговорката, че щом ще сравняваме производителността на труда 
"преизчислена" ще направим същото и за средната работна заплата - за ЕС 27 и за България. Нещо, което ще видим че 
тандемът между Министъра и "Македония № 1" са забравили да направят. Но да не избързваме. 
Сравнение между средните доходи -за България и ЕС 27 
В Евростат все още не са представени данните за 2021 година, поне що се отнася до средните доходи. Ако поради 
недостатъчна научна подготовка не съм ги открил - кая се и си посипвам главата с пепел. Но дотолкова, доколкото 
данните ни по-горе са категорично за 2020 година, ще трябва да работим с данните за средните доходи пак за 2020 
година. Иначе пак попадаме в казуса със сравняването на ябълки с тикви. 
Нека видим, какво ни съобщава Евростат за годишните нетни заработки (доходи) на работник на пълен работен ден без 
деца, който е на средна работна заплата, като данните са преизчислени през паритет на покупателната способност: 
Година - 2020 г. 
Измерителна единица: Purchasing Power Standard PPS 
ЕС 27 = 22979,22 
България = 11136,65 
(Eurostat, Annual net earnings of a full-time single worker without children earning an average wage - online data code 
EARN_NT_NETFT). 
Както виждаме, тук уважаемият министър и дваж по-уважаемите социални партньори от КНСБ са дочакали изненада, при 
това не съвсем малка. Оказва се, че когато са преизчислена през паритет на покупателната способност, годишните нетни 
доходи на българския работник на пълен работен ден без деца, който е на средна работна заплата са само два пъти по-
ниски от тези на европейския работник. 
Всъщност, изненадата не е толкова неочаквана. Посоченото съотношение е същият този факт, който преди известно 
време предизвика лека миграционна вълна от ЕС към България, предимно на българи - мениджъри и по-високо платени 
специалисти. За тях това положение на нещата беше дори изгодно. Въпросната лека миграционна вълна беше дори 
забелязана от медиите, както и от някои политици, които не пропуснаха да поспекулират с този факт. 
Не можем да не подчертаем, при това с много дебел цветен молив, че за разлика от минималната работна заплата, която 
поради начина си на определяне в България, няма абсолютно никакъв икономически смисъл, средните доходи са 
възможно най-показателните. Не е случаен фактът, че когато трябва да се демонизират работодателите, а опонентите им 
да се причисляват към Светия Лик на християнските светци, винаги се размахва минималната работна заплата, а за 
средните доходи се мълчи геройски. Но да се върнем на темата. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem160/default/table?lang=en
https://www.pordata.pt/en/Subtheme/Europe/Product+and+Productivity-156
https://www.worldbank.org/en/programs/icp#1
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/earn_nt_netft/default/table?lang=en
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Възниква въпросът още ли искат от КНСБ да смятаме през паритет на покупателната способност или вече не им изнася? 
Съотношението България към ЕС 27 е на практика едно към две, а не едно към четири, както ни убеждават хорово, 
заедно с г-н министъра. Е, нека не се заяждаме и да продължим да смятаме и по двата начина, пък каквото сабя покаже. 
(Честта юнашка отдавна няма отношение към тези спорове и слава богу). 
Да оставим за момент на спокойствие работника на пълен работен ден без деца, който е на средна работна заплата, и да 
разгледаме друга таблица с данни от Евростат. Да видим какви са данните за цената на труда за час, които се определят, 
като общите разходи за труд са разделени на съответния брой изработени часове от средния годишен брой заети. 
Разходите за труд обхващат надниците и заплатите, както и разходите, които не са за заплати - така нареченият социален 
принос на работодателите, плюс данъците без субсидиите. 
Година - 2020 г. 
Измерителна единица - евро. 
ЕС 27 = 21,5 
България = 5,4 
(Eurostat, Labour costs annual data - NACE Rev. 2, online data code: TPS00173, last update 15/06/2021. 00:00, Labour cost 
structure, Wage and salaries (total). 
Тук вече уважаемите опоненти могат да въздъхнат с облекчение и да кажат - ето, съотношението България към ЕС 27 по 
този показател вече е едно към четири. Да, така е, само че трябва изрично да отбележим, че тези данни не са 
преизчислени през паритет на покупателната способност. Така че на нас ни предстои да направим сравнение и за случая 
на "преизчисляване", и за случая на така наречената "гола истина". 
В крайна сметка, всичко си отива по местата. Когато сравняваме ябълки с ябълки и тикви с тикви, възникващите 
корелации са съвсем резонни и логични. 
Когато сравняваме производителността на труда, без преизчисляване, получаваме съотношение между ЕС 27 и България, 
равно на 4 към 1. Същата стойност получаваме и при доходите от труд. 
Когато правим сравнението след преизчисляване през паритет на покупателната способност, съотношенията ЕС 27 към 
България стават 2 към 1. Иначе казано, съотношението на производителността на труда между ЕС 27 и България и 
съотношението на средните доходи от труд е на практика едно и също. Последното е абсолютно логично и трудно може 
да бъде оспорвано. Можем да смятаме, както искаме - с преизчисляване или без, но съотношението е едно и също. С 
преизчисляване - четири към едно. Без преизчисляване - две към едно. Но и в двата случая е едно и също. Както и би 
трябвало да е, общо взето. 
Тук обаче трябва да кажем на уважаемите опоненти, че за разлика от честно представените изчисления по-горе, те 
усърдно сравняват ябълките с тикви и до момента. Какво ни каза г-н министърът на финансите, докато плевеше пазара на 
труда от некадърни работодатели? Каза: 
"Истината е, че в момента, ако погледнем продуктивността на труда, България е около малко на(д) 50% от средната 
продуктивност на труда в ЕС. Ако погледнем нивото на заплащане, нашето заплащане е около 26 % от средното в ЕС." 
Под същото твърдение, поддакнаха и нашите синдикални социални партньори от КНСБ. 
Само че, преведено на български, това твърдение означава, че уважаемите опоненти работят с преизчислени данни за 
производителността на труда, но категорично без преизчисляване в сферата на доходите. Е, така може да се докаже 
почти всичко, каквото поискаме. Единственият недостатък на тези твърдения е, че изобщо не са верни. Не е никак хубаво 
да се хвърля прах в очите на публиката - може на някой да му се повреди роговицата. А в случая се хвърля не просто 
прах, а истински кварцов пясък, с много остри ръбове на отделните зърна. Лоша работа, опасно е и за здравето на 
публиката и за рейтинга на твърдящите го. 
Някой би попитал, да не би да твърдя, че г-н министърът е излъгал, а пък профсъюзът го е подкрепил. Пазил ме Господ... 
Не твърдя, че г-н министърът лъже, пък и смея ли? (Специализираният съд още не е разтурен и даже предявява 
претенции да "модерира" съдебната реформа). Освен това, не изпитвам никакво лично лошо отношение към г-н 
министъра, още по-малко към КНСБ, за да ги наричам "лъжци". 
Запазвам си обаче правот, да им кажа, че изкушението да жонглират с данните и да манипулират публиката с числови 
еквилибристики е от Сатана. Преди време бяха питали един от православните ни йерарси, защо е подписал писмо срещу 
покойния Патриарх Максим и той с пълна сериозност беше отговорил, че демон е замъглил очите му. Мога да уверя 
уважаемите опоненти, че и в дадения случай някой зъл демон от низшия Астрал е вилнял около тях, докато са 
уйдурдисвали "истината", за която г-н министърът няма намерение да се извинява. Съвсем чистосърдечно апелирам да 
стоим по-далече от нечистата сила, докато боравим с официални статистически данни. 
Като казах "официални статистически данни", ще си позволя да направя един бърз набег сред източници на информация, 
които не бих препоръчал като официални, но все пак могат да бъдат споменати. Споменах, че все още няма официални 
сравними данни за 2021 година за ЕС 27 и аз България в Евростат, но някои хора си правят труда да правят някои 
изчисления. Не че и аз не мога да направя някоя и друга сметка, но мога да бъда обвинен, че съм заинтересувана страна 
в спора. Затова предлагам да надникнем на долния адрес, в блога с колоритното название Nomad not Mad. Блогърът е 
виден "съвременен номад" и затова непрекъснато му се налага да прави сравнителни изчисления, които споделя с 
публиката. Тук той е изчислил средната нетна заплата за ЕС за 2021 година: 
This is the Average Salary in the European Union (All Countries in 2021), January 19, 2021. 
Авторът на публикацията изрично е подчертал, че е изчислил средната нетна заплата за ЕС 27 ("we"re talking about the 
monthly take-home or net salary"). Той е представил и таблица със средните нетни работни заплати за 2021 година, до 
които твърди че има достъп. В резултат на изчисленията му се стига до следния резултат: 
Средна нетна месечна работна заплата за 2021 година 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00173/default/table?lang=en
https://knsb-bg.org/index.php/2022/01/30/otvoreno-pismo-do-viczepremiera-i-predsedatel-na-nsts-asen-vasilev/
https://nomadnotmad.com/this-is-the-average-salary-in-all-european-union-countries-in-2019/
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За ЕС 27 = 1695 евро 
За България = 550 евро 
Съотношение ЕС 27 към България 3,08 към 1. Иначе казано, при нетната заплата съотношението вече е три към едно, а 
не четири към едно. 
Аз съм готов да хвърлим тези най-последни данни под миндера и да си останем на предишните заключения, че двете 
съотношения (за производителността на труда и за средните доходи) са еднакви. Само че тук привеждам този не чак 
толкова официален източник, не за да натривам на някого носа, а за да се замислим над нещо интересно. 
При сравненията по-горе боравехме с данни за брутни заплати. Тук изчисленията са за нетни заплати. Едва ли можем да 
очакваме да има революционни разлики между 2020-та и 2021-ва година. Не, разликата се дължи точно на това, че в 
единия случай се работи с брутната, а в другия случай с нетната заплата. Излиза, че при съотношение на 
производителността 4 към 1, съотношението на нетните доходи става 3 към 1. 
Излиза, че нето в България се плаща средно повече в сравнение с ЕС в сравнение с производителността. Дали това е 
добро или лошо, аз си имам мнение, но с удоволствие бих оставил отсрещната страна да вземе отношение. Всъщност, в 
ЕС 27 средното заплащане e в догонващо положение спрямо производителността на труда, което се вижда от тази 
съвсем нова и актуална диаграма на Международната организация по труда (ILO), от която се вижда динамиката на 
средните реални доходи (average real wages) и производителността на труда в ЕС 27 за периода 2009 - 2019: 
Figure 3, Trends in average real w3ages and labour productivity in EU-27, 2009-19, (ILO, Factsheet for the European Union, 
Global Wage Report 2020-21, May 28-th, 2021, page 2. 
Изпреварващият характер на ръста на производителността е очеваден, а и икономическата логика казва, че не можеш да 
изядеш повече от това, което произведеш, най-общо казано. 
Тук е мястото да спра и да оставя драгия читател да осмисли изложеното по-горе. Пак тук е мястото да отбележа, че 
"продължението следва", защото изявленията на г-н вицепремиера, министър на финансите и председател на НСТС 
заслужават още малко внимание, а отвореното писмо на КНСБ в негова подкрепа заслужава още по-голямо 
допълнително внимание. 
Предстои да си изясним, каква част от БВП се връща по джобовете на заетите в България - така наречената "компенсация 
на заетите" и как изглежда това на фона на Европа и балканския полуостров. 
Също така предстои да си изясним, по какъв опустошителен начин ще се отрази новата минимална работна заплата от 
710 лева на месец на редица отрасли, където средният осигурителен доход е съпоставим с въпросната МРЗ. Мисля, че г-н 
министърът на финансите ще се съгласи, че когато средният осигурителен доход на цели икономически дейности е 
догонен от минималната работна заплата, едва ли всички работодатели в тях са некадърници. 
Тук бих дал "жокер" на г-н министъра. Не вярвайте на тези разбирачи, които ще Ви кажат, че във въпросните 
икономически дейности, минималната работна заплата е догонила средния осигурителен доход, защото минималните 
осигурителни доходи или "прагове" не са предоговаряни години на ред, поради обструкцията на работодателите. Това 
далече не е така. Средният осигурителен доход си расте във въпросните икономически дейности поради ръста на 
икономиката и съответно - на доходите. Само дето минималната работна заплата галопира. Но за това - следващият път. 
 
БНТ 
 
√ Комисията за промени в Конституцията предизвика размяна на остри реплики в парламента 
Парламентът създаде временна комисия за обсъждане на промени в Конституцията на България. Комисията ще работи 6 
месеца. Управляващи и опозиция сблъскаха позиции за необходимостта и дейността ѝ. На този фон ДПС представиха 
своите предложения за конституционни промени и атакуваха премиера Кирил Петков. 
От мнозинството предложиха дебат, убедени, че съдебната реформа включва промени в Конституцията. ДПС и 
"Възраждане" са против и не излъчиха и представители. ГЕРБ поставиха условие за подкрепа: да получат 
председателския пост или да има съпредседатели - от ГЕРБ и "Продължаваме промяната". 
Част от управляващите определиха това искане като извиване на ръце и го отхвърлиха. ГЕРБ също отказаха да участват в 
комисията. За председател беше избран Христо Иванов. От "Демократична" България защитиха необходимостта от 
конституционни промени по пътя към съдебна реформа. 
"Има един утвърден принцип: правосъдието не просто трябва да го има - то трябва да се възприема като 
правосъдие, трябва да се ползва от доверие в обществото, че изглежда като правосъдие", заяви Христо Иванов. 
От левицата вярват, че този дебат е необходим в обществото, защото ниското доверие в съдебната власт го налага. 
Сблъсъците бяха на няколко фронта. Първият: между ГЕРБ и "Има такъв народ". 
"Или ни смятате за партия, или ни смятате за мафия. И ако ни смятате за мафия, не виждам защо искате да 
водите диалог с мафията", заяви Тома Биков от ГЕРБ. 
"Моето мнение е същото - ГЕРБ са мафиотска организация и пътят за преминаването от това нещо към нормална партия 
е участието в подобна комисия. Вие имате да извървявате път, за да започнем да ви приемаме като нормална партия", 
отговори му председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов. 
Председателят на Народното събрание направи забележка за Тошко Йорданов за направеното изказване. 
"Прав сте, накажете ме, съзнателно го направих", заяви Йорданов. 
Беше поднесено и извинение за вчерашното изказване от "Продължаваме промяната", че в първия ден от реформата на 
КПКОНПИ половината от депутатите "ще се окажат клиенти на прокуратурата". 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_793483.pdf
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"Господин Биков, извинявам се, ако по някакъв начин съм ви засегнал с вчерашното изказване. Вярвам, че има свестни 
народни представители във всяка една парламентарна група, затова подаваме ръка", каза Искрен Арабаджиев от 
"Продължаваме промяната". 
След като не са видели законопроект за промени в Конституцията, за депутатите от "Възраждане" не е известно какви 
текстове ще разглежда временната комисия. 
"Не мога да приема, че така обявената промяна настъпва. Не е сериозно на парче да променяме Конституцията", 
смята Цончо Ганев от "Възраждане". 
Поредният сблъсък беше между ДПС и "Демократична България". 
"Временна комисия се създава по конкретен повод, по проучване на отделен въпрос или провеждане на анкета. 
Господин Прокопиев анкета ли ви възложи да проведете?", попита Хамид Хамид от ДПС. 
"Всеки говори за своя фантазен приятел. Когато олигарх е в залата, е трудно. Трябва постоянно да се доказваш", отговори 
му Христо Иванов. 
"Да, олигархът и медиен монополист Иво Прокопиев е в залата и неговите проксита са в някои групи", добави 
Мустафа Карадайъ. 
ГЕРБ поставиха условие за подкрепа - комисията да се председателства от опозицията. В крайна сметка Христо Иванов 
оглави комисията, а ГЕРБ, "Възраждане" и ДПС не предложиха членове. 
От ДПС обаче предложиха идеи за промени в Конституцията. Сред тях: ВСС да има два съвета - на съдиите и прокурорите, 
ограничението за двойно гражданство да отпадне, разглеждат и правомощията на главния прокурор. Разкритикуваха 
остро премиера Петков. 
"Обявява кой бил престъпник, кой бил корумпиран. Той се опитва да се държи, поне с изявленията си, малко като 
монарх, като цар... цар Киро. Както цар Киро обяви, че ще ходи пеша, така НСО му разнася храната из София. А 
първата му дама проверява дали плодовете, зеленчуците и салатите му са свежи", коментира Мустафа Карадайъ. 
ДПС припомниха на премиера, че в страната ни има разделение на властите. 
 
√ Кирил Петков в "Още от деня": Политическият отзвук не ни е приоритет при решаването на проблемите 
Премиерът Кирил Петков беше специален гост в предаването "Още от деня" по БНТ вчера. 
Управлението на пандемията, моделът за овладяване на кризата, както и недоволството срещу зелените сертификати 
бяха първата коментирана тема в разговора. 
КОВИД КРИЗА И МЕРКИ 
Ако стигнем до 60% ваксинирани или ако паднат интензивните легла под 5%, зеленият сертификат пада, каза премиерът 
Петков. 
Ние заварихме един модел, който беше функция на това колко са болни на 100 000 души население. 
Ние казахме - не, нека да направим един модел, който е функция на най-критичния аспект в ковид кризата, това са 
интензивните легла. Сега управляваме ковид кризата без реално да има големи мерки на затягане и това да се е 
отразило на възможността болни хора да имат достъп до интензивни легла, обясни премиерът. 
Ако имахме стария модел, сега цяла България щеше да е затворена, подчерта премиерът. 
Той допълни, че това не се случва от самосебе си - ние свикахме лекари, епидемиолози, физици, министри и работихме 
по този модел. 
Петков обясни, че антиваксърите у нас не са една група, те са поне 15 групи с различна мотивация. Поканихме ги в МС да 
чуем техните аргументи, защото ако не се чуят, те просто стават агресивни, допълни той. 
БЮДЖЕТЪТ 2022 
Реформите трябва да се случват стъпка по стъпка - това не може да се прави "на ангро", без ясен план, категоричен е 
премиерът. 
Този бюджет е с много силни социални приоритети, подчерта той. 
Първата основна идея е това да бъде бюджет на растежа. Вкарваме публични инвестиции от 5,8% от БВП, почти ги 
удвояваме, което ще даде много работни места и възможности за много бизнеси. 
На нас ни трябва инвестиция в човешки ресурси, не само капиталови инвестиции. Затова слагаме много ясен приоритет - 
инвестираме в учителските заплати, в детски градини и детски ясли. 
Дефицитът е 4,1% с ковид мерките, без тях е 2,5%, което изцяло ни дава възможност да кажем, че сме изцяло в 
критериите на ЕС, обясни премиерът. 
За инфлацията има два аспекта - единият е цените в цяла Европа, там нямаме контрол. Втората част, което е българският 
компонент, е увеличаването на пенсиите, каза още премиерът. 
ГАЗ-ТОК-ЦЕНИ 
Нямаме министерство, в което да отворим някоя папка и да не виждаме огромен проблем, призна Кирил Петков. 
Ние не правим движенията политически - виждаме проблем, тръгваме да го решаваме, какъв е политическият 
отзвук не ни е приоритет, подчерта премиерът. 
Той обясни кризата с високите цени на тока по следния начин: 
Имаме един скъп доставчик, имаме един евтин - изведнъж ние се отказваме от евтиния, защото имаме някакво 
оправдание. Сега новото правителство пита евтиния доставчик - може ли да ни вкарате допълнително газ и те ни 
казват - може, но понеже сте се отказали от тези количества до даден период, ще ви ги дадем на пазарна цена и 
какво се случва на 1 януари - нека всички българи да платят с 30% повече. 
Идеята е да взимаме най-евтиния газ без никакви посредници, категоричен е премиерът. 
По въпроса дали вижда жълт картон в предупреждението на президента Радев за "Булгаргаз", Петков отговори: 

https://bnt.bg/news/specialno-pred-bnt-premierat-kiril-petkov-302804news.html
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Когато има разделение на властите, е хубаво едната да предупреждава за рискове другата власт. Така го видях аз - 
като предупреждение, не като жълт картон. 
В първия момент, когато сме сигурни, че няма как системата да намали повече цените, тогава вече може да се говори за 
отпадане на мораториума, каза Петков. 
СЪДЕБНАТА РЕФОРМА 
Оставката на Цацаров е една голяма стъпка напред, коментира премиерът по темата за съдебната реформа у нас. 
На въпрос за инициираните промени в Конституцията, Петков заяви: 
Много бихме се радвали опозицията да подкрепи за пръв път да имаме независима съдебна система, но това не 
може да бъде функция на някакъв тип търговия. 
Рано или късно, аз вярвам, че тази промяна ще се случи, допълни той. 
Ние не можем да разделим институциите от хората, те вървят заедно. Не можем да разделим прокуратурата от г-н 
Гешев, обясни премиерът. 
Този човек, който беше номиниран за председател на КЕВР - първият път ни отказа, призна премиерът. Според него, 
отговорността за промяната е споделена, затова той поздрави номинирания за председател за това, че е загърбил 
личния си живот. 
Когато имаме един голям риск за публичните предприятия, служебният кабинет реши да го ограничи. Така че, ние 
трябваше да опазим публичния интерес и действията бяха правомерни. Това обясни Петков по повод решението на 
съда за списъка "Магнитски" днес. 
Вярвам, че отборът в който сме ние и президентството, е отборът на България, подчерта премиерът. 
Ако имаме някаква разминавания - това е ролята на разделението на властите. Общият ни интерес за благото на 
България е един и същ, допълни Петков. 
ДИАЛОГЪТ СОФИЯ-СКОПИЕ 
Премиерът коментира и сложните отношения София - Скопие. 
Ако най-накрая започнем да работим заедно, нашият регион ще стане много по-богат и тук е въпрос на лидерство. 
От нас зависи и ние ще направим всичко възможно да постигнем добросъседството. Заявената позиция ние я 
потвърдихме по време на разговорите. Но разширявайки отношенията, вкарвайки път, самолет, железница до 
Скопие изведнъж всички са по-готови да обсъдят цялата рамка на добросъседство, обясни Петков. 
Той е категоричен, че вярва в това, че новият подход е отчетен от РСМ. 
В отговор на въпрос дали няма съмнения в позицията на съседната ни страна, Петков обясни: 
Има много ясни сили и в РСМ, и в България, които не искат да имаме това добросъседство и стабилност, и те ще 
използват всяка една възможност следващите седмици да блокират нашия процес. Премиерът Ковачевски и аз сме 
отговорни за външната политика на нашите отношения. Познаваме се от две седмици, всяко едно нещо, което е 
уговорено, е изпълнено, категоричен е Кирил Петков. 
Той потвърди, че съвместно отбелязване на годишнината на Гоце Делчев ще има. 
НАПРЕЖЕНИЕТО НАТО-РУСИЯ 
По темата за напрежението НАТО-Русия, Петков коментира проведения снощи разговор с генералния секретар на 
Алианса Йенс Столтеберг. 
Той приветства нашата позиция за български батальон под българско командване. Каза, че за пръв път има доста ясна и 
конструктивна позиция, обясни Петков. 
Българската армия е част от натовската не трябва да ги разделяме - първо, имаме лидерство и второ, ясна 
представа кои са дефицитите, които трябва да допълваме с инвестиции. 
В заключение премиерът заяви, че перспективата за управление на коалицията е пълен мандат от 4 години и той вярва в 
това. 
 
БНР 
 
√ Комисията по бюджет в НС разглежда финансовата рамка за 2022 г. 
Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание ще разгледа на първо четене финансовата рамка за настоящата 
година. Тъй като страната ни влезе в 2022г. без приет бюджет, в момента се работи по текстовете на миналогодишния. От 
1 април трябва да влязат новите параметри. 
Минималната работна заплата се очаква да се увеличи от 650 на 710 лева, колкото ще бъде размерът на минималния 
осигурителен доход - включително и за земеделските производители, и на обезщетението за майчинство през втората 
година. 
В предложения вариант на бюджетната рамка максималният осигурителен доход се покачва от 3000 на 3400 лева. 
От 1 юли пенсиите трябва да бъдат осъвременени с 6,1 на сто. 
И премиерът Кирил Петков, и вицепремиерът и ресорен министър Асен Василев определиха проекта като „бюджет на 
растежа“, тъй като се залагат увеличени спрямо миналата година капиталови разходи. Дефицитът с включените Covid 
мерки се очаква да достигне 4,1 на сто, а без тях 2,5 на сто. 
Тази година новопоетият дълг може да е 7,3 милиарда лева, с които ще се покрие дефицитът и част от задълженията на 
страната. 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/na-parva-instanciya-vas-obyavi-za-nishtozhen-balgarskiya-spisak-po-zakona-magnitski-1184022news.html
https://bntnews.bg/news/na-parva-instanciya-vas-obyavi-za-nishtozhen-balgarskiya-spisak-po-zakona-magnitski-1184022news.html
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√ Премиерът отговаря на депутатски въпроси 
Народното събрание ще проведе блиц контрол и редовен парламентарен контрол. Премиерът Кирил Петков и неговите 
заместници ще отговарят на актуални въпроси. В рамките на редовния контрол на въпроси ще отговарят вицепремиерите 
Асен Василев, Корнелия Нинова и Гроздан Караджов и още 7  министри. 
Съгласно Правилника на 47-ото Народно събрание блиц контролът на министър-председателя и заместниците му се 
провежда всеки първи петък на месеца от 9 ч. 
Веднага след него е предвиден редовен парламентарен контрол, който ще започне с разискване по питане на ГЕРБ към 
военния министър Стефан Янев за ролята на министерството на отбраната по опазване на държавната граница и 
поддържане на защитната инфраструктура. 
На най-много въпроси на депутати - общо 13, ще отговаря вицепремиерът и регионален министър Гроздан Караджов. 
Вицепремиерът и финансов  министър Асен Василев ще информира колко са раздадените допълнителни 
възнаграждения на служителите в Националната агенция по приходите за миналата година. 
Здравният министър Асена Сербезова ще отговаря на въпроси за национална детска болница  и за 
електронната  здравно-осигурителна система. 
√ Христо Иванов оглави временната комисия за промени в Конституцията 
Репортаж на Виолета Ашикова в предаването ''12+3'' 
След близо три часа на спорове опозицията отказа да участва в гласуваната временна комисия, която да разглежда 
промени в Конституцията, свързани с правата на гражданите, независимостта и отчетността на съдебната власт. 
Комисията ще има само 8 членове, вместо 14, като неин председател ще е Христо Иванов от "Демократична България".  
Опозицията се възпротиви на създаването на Временна комисия, която да провежда обсъждани и публични дискусии с 
различни представители на професионални институции за промени в Конституцията, пряко свързани със съдебната 
система, за срок от шест месеца.  
ДПС и "Възраждане" гласуваха "против" и не предложиха свои членове.  
ГЕРБ-СДС подкрепи създаването на комисията, но също отказа да участва със свои членове, след като управляващото 
мнозинство отхвърли предложението им председателството на комисията да се раздели между ПП и ГЕРБ-СДС.  
Десислава Атанасова посочи:  
"В противен случай, не се пазарим, никой не може да ви гарантира, че ще има реална промяна в българската 
конституция". 
ДПС остро възрази на искането за временна комисия без да има конкретен проект на управляващите за промени в 
основния закон. Хамид Хамид заяви: 
"Какво значат думите: "Няма да внасяме сега, въпреки че имаме нужните подписи"? Вие прочели ли сте с колко подписа 
трябва да внесете конституция или проект за изменение на конституцията. Или вашият ментор Прокопиев не ви е казал 
как се внася Конституция? От малък слушах едни приказки: "Ако не искате да се свърши една работа, създайте комисия". 
От партия "Възраждане" определиха като излишна подобна комисия. Депутатът Николай Дренчев подчерта, че не това е 
дневният ред на обществото: 
"Проблемите с тока, проблемите с галопиращата инфлация, кризите - и здравно-икономическа, и всякаква - това е 
дневният ред на обществото. Тази измислена комисия категорично не ѝ е нито времето, нито мястото в това, ползващо 
се с недоверието на обществото Народно събрание". 
Социалистът Крум Зарков реагира: 
"Да, вие може да блокирате приемането на конституционни промени, но вие ще поемете и отговорността за това". 
Водещият вносител за създаването на временната комисия, избран за неин председател - Христо Иванов, подчерта, че 
промените в Конституцията, пряко свързани със съдебната система, са належащи и очаквани от обществото: 
"На тази тема е времето от много години! Много от промените, които трябва да се случат, зависят от възможността да се 
направят конституционни промени, особено по отношение на структурата на ВСС, статутът на главния прокурор, както и 
възможността за пряка конституционна жалба, която най-накрая да отвори пътя на всеки български гражданин да се 
възползва от благата на конституционното правораздаване с всички условности, с които може да се нарече то". 
Управляващите посочват, че временната комисия ще обсъди възможностите за изменения в основния закон и ще търси 
съгласие от всички парламентарно-представени партии. Вносителите изтъкват, че последната конституционна ревизия от 
2015 г. не е изпълнила всички препоръки и не покрива съществуващите стандарти.  
Репортаж по темата можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Ресорната парламентарна комисия прие на първо четене проектобюджета на обществените медии 
Парламентарната Комисия по културата и медиите прие на първо четене проектобюджета на обществените медии за 
тази година. 
Субсидията за Българското национално радио възлиза на 54 милиона и 723 хиляди лева, а за Българската национална 
телевизия е над 82 милиона лева. 
Генералният директор на общественото радио Милен Митев подчерта, че БНР е финансово стабилно, но сред 
предизвикателствата са разходите за електроенергия и  радиоразпръскване:  
„На практика нашият бюджет остава в същите рамки. Имаме предвидени 566 хиляди лева повече разходи, които са 
свързани с увеличаване на продукцията на Радио Кърджали с три часа на ден, като по този начин тази програма 
изпълнява своята лицензия, издадена от Съвета за електронни медии. 

https://bnr.bg/post/101595639/narodnoto-sabranie-obsajda-vremenna-komisia-za-promeni-v-konstituciata


11 

 

Много ме радва това, което чувам от представителите на Министерство на културата - за възможности за разговори с тях 
относно целево финансиране на музикалните състави, тъй като смятам, че ако можем да постигнем нещо такова, това до 
голяма степен ще реши и нашите проблеми относно възнагражденията на служителите“, посочи Милен Митев. 
Председателят на Комисията по култура и медии в парламента Тошко Йорданов поиска министерствата на културата и на 
финансите да представят между двете четения на проекта обосновка за определянето на бюджета на БНТ: 
„Иначе лично аз ще предложа намаляване на бюджета, защото това са огромни пари. След това евентуално, при 
нормално развитие нещата и при нов генерален директор и при хубав бизнес план и разчет, в актуализацията на 
бюджета можем да възстановим тези пари“, каза Тошко Йорданов. 
 
√ Депутатите приеха на първо четене създаването на Министерство на електронното управление 
Народното събрание реши на първо четене създаване на новото Министерство на електронното управление и подкрепи 
закриването на  Държавна агенция "Електронно управление". 
Така правомощията от Агенцията се прехвърлят към новия ресорен министър, който ще управлява и информационните 
технологии, чиято дирекция се прехвърля от транспортното министерство. 
Министърът на електронното управление Божидар Божанов посочи: 
"Така че да можем ефективно да осъществяваме политиката за електронно управление, вече имайки комбинация от 
държавен орган, тоест служители, които имат опит в това нещо, с политическа воля и политическото ниво, което 
представлява Министерството на електронното управление. То е само началото, само базовата структурна промяна, 
която ще последваме с много изменения по същество". 
От звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Виолета Ашикова. 
 
√ Божидар Божанов: След 4 години ще може да се заявява всичко от администрацията по електронен път 
След 4 години гражданите ще могат на практика да заявяват всичко от администрацията по електронен път. Това каза в 
интервю за предаването "12+3" по програма "Хоризонт" министърът на електронното управление Божидар Божанов: 
"Ще спестим разходките между едно гише и друго дори в рамките на същата администрация, за да пренесем 
удостоверение или бележка. Ще имаме по-удобни за използване електронни услуги, защото ние в момента имаме 
някакви електронни услуги на парче, но удобството на тяхното използване, както заради самия потребителски 
интерфейс, така и заради липсата на електронна идентификация, не е задоволително". 
Божанов коментира и темата за средствата, които са изразходвани в електронното управление: 
"Има числа в пространството като 2 милиарда, 3 милиарда. Аз не се наемам да се подпиша под тези числа, защото е 
много важно какво точно мерим, но всъщност нашият фокус в момента е да свършим работата, която не е била 
свършена, а не непременно да видим парите, които са изхарчени". 
Цялото интервю с Божидар Божанов можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Министерска среща на Консултативния съвет за Южния газов коридор в Баку 
Министърът на енергетиката Александър Николов ще участва в осмата министерска среща на Консултативния съвет за 
Южния газов коридор в Баку. Форумът ще бъде открит от президента на Азербайджан Илхам Алиев и от комисаря по 
енергетика на Европейската комисия Кадри Симсон. 
В срещата ще участват енергийните министри на страните от Южния газов коридор - Азербайджан, Грузия, Турция, 
Гърция, България, Албания и Италия. В рамките на форума ще бъдат обсъдени и възможностите за по-големи доставки 
азерски газ за страната ни, както и газовата връзка с Гърция, каза преди дни пред парламентарната енергийна комисия 
Александър Николов: 
„Там ще проведем допълнителни срещи с всички възможни партньори, включително със съседни енергийни министри, 
които също се интересуват от доставки през наши трасета. Факт е, че България има добър дългосрочен договор. Как това 
ще се отрази на бъдещи доставки, предстои да видим“. 
 
√ Кой ще плати цената на зеления преход? 
Разговор със Стойо Тетевенски 
Програма „Равнопоставеност и климатична справедливост“ на Български фонд за жените финансира инициативи в 
цялата страна, които целят да намалят последиците от климатичните промени върху най-уязвимите групи от обществото. 
Един от финансираните проекти е „Заедно можем. Обединение за социална и екологична справедливост“, изпълняван от 
Стойо Тетевенски. Проектът обръща внимание на нуждата от пресечен подход, основаващ се на климатична 
справедливост в изготвянето и изпълняването на национални политики за зелен преход. Той въвлича активисти от 
социалния и екологичен сектор, за да адресират проблемите на местни общности. 
Авторът на проектa коментира: 
„Това, което направихме е да организираме поредица от дискусии, в които се включиха синдикалисти и активисти , 
които се борят за различни социални въпроси и от другата страна организации, които се борят за мерки срещу 
промените в климата, причинени от човешка дейност. Изготвихме декларация за климатична справедливост, 
изпратихме я на политици от различни партии и на евродепутати. Идеята на декларацията е да демонстрира 
неразделната връзка между социалните теми и екологията, тъй като няма как да предприемем мерки за климата 
без да адресираме огромните социални неравенства.“ 
Проектът подчертава спешната необходимост за приемането на мерки от държавата срещу промените в климата като се 
отчитат и нуждите на хората, които си изкарват хляба и зависят от добивния сектор. Тези мерки за климата и за 

https://bnr.bg/post/101595966/deputatite-prieha-na-parvo-chetene-sazdavaneto-na-ministerstvo-na-elektronnoto-upravlenie
https://bnr.bg/post/101596019/bojidar-bojanov-sled-4-godini-shte-moje-da-se-zaavava-vsichko-ot-administraciata-po-elektronen-pat
https://bgfundforwomen.org/bg/2021/07/23/11-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D1%84/
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подпомагане на хората, които ще бъдат афектирани от „зеления преход“, трябва да вървят ръка за ръка. Декларацията 
обхваща всички сфери от живота и начертава възможни решения, адресиращи точно този тип неравенства. Авторът 
подчертава, че няма как да не се адресира проблемът с повишаването на цената на тока и без да се обърне внимание на 
неравенствата в заплащането и ниските доходи на населението. 
Той коментира още: 
„Токът трябва да бъде платен от някого и няма как да разчитаме на най-бедните и най-уязвимите от нас да 
поемат цената на „зеления преход“. Това трябва да се направи от огромните корпорации. Планираме и по-големи, 
по-широки заявки за преговори с големите корпорации и формиране на по-представителен форум, в който могат да 
се изказват различните групи, на който могат да се присъединят и миньорите, тъй като техният глас остава 
нечут.“ 
Разговора може да чуете в звуковия файл. 
 
√ Средна цена на тока за днес в Европа от 201 евро за MWh, а в България - 229 евро 
Средната цена на тока за днес на европейските енергийни борси се понижи слабо до 201 евро за мегаватчас, докато 
цената на електроенергията в България се повиши с 6,5% до 229,00 евро за MWh (или 447,88 лева), като по-скъп ток има 
отново само в страните от Балканите и Унгария. 
В рамките на търговията за вчерашния ден (3-ти февруари) средната цена на тока в нашата страна бе 423,58 лева за 
мегаватчас (216,57 евро). Това показват вчерашни данни от различните европейски платформи за енергийна търговия. 
Поредното слабо поевтиняване на средните европейски енергийни цени за петък се дължи на повишаване на вятърната 
енергия най-вече в Германия, което доведе до спад на средните цени на немския ток с над 30% до 132.37 евро за 
мегаватчас. 
Междувременно природният газ в Европа се стабилизира за пореден ден около 77 евро за мегаватчас. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в петък (4-ти февруари) най-високи цени на електричеството са отчетени в Хърватия 
(240,53 евро за мегаватчас), следвана от Словения (237,81 евро), Сърбия (235,25 евро), Румъния и Унгария (по 230,38 
евро), Гърция (230,43 евро) и България (229 евро за мегаватчас). 
Най-ниска за днес е цената на тока в Германия (132,37 евро за MWh), следвана от Полша (148,78 евро), Нидерландия 
(174,78 евро), Белгия (179,86 евро), Чехия и Словакия (184.15 евро). 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" за петък (4-ти февруари) се 
повишава с 6,5% до 229,00 евро за мегаватчас (или 447,88 лева) спрямо 215,02 евро (или 420,55 лева) за четвъртък (3-ти 
февруари) и отново е една от най-високите в Европа. 
На 22-ри декември 2021 г. цената скочи до рекордни 421,59 евро (или рекордни 824,55 лева за MWh), показват данните 
на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
 

 
 
На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока в четвъртък (3-ти февруари) бе 423,58 
за мегаватчас (или 216,57 евро), като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в доста голям диапазон между 
328 и цели 687 лева за мегаватчас. 
 

https://bnr.bg/post/101595967
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√ Забавяне на бизнес активността в еврозоната през януари до 11-месечно дъно заради Омикрон 
Икономическата активност в еврозоната се забави през януари до 11-месечно дъно, тъй като вълната с коронавирусния 
вариант Омикрон наложи въвеждането на нови ограничителни мерки, които засегнаха най-сериозно доминиращата в 
региона сфера на услугите. 
Това сочат окончателни данни от проучването, публикувано от фирмата IHS Markit. 
По време на мощната нова Covid вълна някои правителства в еврозоната насърчиха  гражданите да останат у дома, за да 
се опитат да спрат разпространението на по-заразния вариант Омикрон, като в същото време и рязкото покачване на 
цените доведе до ограничаване на потреблението главно на услуги. 
Общият PMI индекс, включващ активността в промишлеността и сферата на услугите, спадна през януари до 52,3 пункта 
от 53,3 пункта през декември. Въпреки че индексът продължава да се задържа на позитивна територия (над важното 
ниво от 50 пункт), това е неговото най-ниско ниво от февруари 2021 г. и малко по-слаб от предварителния индекс на ниво 
от 52,4 пункта. 
"Икономиката на еврозоната се забави допълнително през януари, след като вече отчете отслабване на растежа през 
последното тримесечие на 2021 г.", посочи Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в IHS Markit и добави: "Забавянето 
съвпада с мерките за ограничаване на борбата с коронавируса, които бяха затегнати в еврозоната до най-високото ниво 
от май 202 г. насам на фона на скока на случаите на Covid-19, свързани с Омикрон". 
 

Графики на общия PMI индекс и на БВП на еврозоната 

 
 
Поредното влошаване на бизнес активността през януари се дължи на спад на PMI индекс в сферата на услугите до 9-
месечно дъно от 51,1 спрямо 53,1 пункта през последния месец на 2021 г. и под предварителен индекс на ниво от 51,2 
пункта. 
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Растежът при търсенето почти спря, като индексът на новите поръчки в сферата на услугите спадна до 51,5 от 52,5 пункта, 
достигайки най-ниското му ниво от април 2021 г. и доближавайки важното ниво от 50 пункта, разделящо растежа от 
свиването на икономическата активност. 
В същото време потребителите стана свидетели на рязко покачване на цените през последните месеци, като януари не 
беше изключение. С нарастването на входящите разходи фирмите прехвърлиха част от тази ценова тежест върху 
клиентите, като съставният производствен PMI ценови индекс се повиши до 61,9 от 60,6 пункта месец по-рано. 
Този ценови индекс е бил по-висок само веднъж (през ноември 2021 г.), откакто агенцията IHS Markit започна да 
провежда това проучване в края на 2002 г. 
"Основно безпокойство е, че инфлационният натиск продължава да нараства, като покачващите се цени на енергията 
вероятно ще допринесат допълнително за повишаване на ценовия натиск през следващите месеци“, прогнозира Крис 
Уилямсън. 
Слабото проучване идва само часове преди края на днешното редовно заседание на ЕЦБ (към 14.45 часа българско 
време). Досега ЕЦБ се съпротивляваше на призивите за по-скорошно начало на затягане на паричната и лихвена 
политика, тъй като централните банкери се придържаха към тяхната прогноза, че инфлационният натиск ще отслабен с 
течение на годината. Все повечето доказателства обаче, че растящата инфлация не е само временна , могат да доведат 
поне до индикации от страна на членовете на ЕЦБ за промяна на това тяхно мнение. 
 
√ Полша предприе стъпки за помирение с ЕК 
Полша вчера предприе стъпки за решаване на два спора с Еврокомисията, заради които до момента на Варшава са 
наложени почти 140 милиона евро глоби. 
Президентът на Полша Анджей Дуда обяви проект на законови промени, с които да бъде премахната дисциплинарната 
камара към Върховния съд на страната и изрази надежда, че така ще бъде прекратен конфликтът с Еврокомисията за 
независимостта на полската съдебна система. 
Функцията на спорната камара Дуда предлага да бъде изпълнявана от комисия от 11 върховни съдии, които ще се 
избират с жребий. 
Говорители на Европейската комисия заявиха, че трябва да се прегледа какво точно ще бъде предложено и че ще 
продължат да се налагат глоби, докато Полша не спази изцяло изискванията. 
Миналата година Европейският съд наложи дневна глоба от 1 милион евро на Полша за пренебрегване на разпореждане 
за закриването на дисциплинарната камара, която Варшава отказва да плати. 
Междувременно премиерът Матеуш Моравецки посети Прага, където беше решен спора с чешкото правителство за 
крайграничната полска мина за лигнитни въглища "Туров". 
Полша ще плати на Чехия 45 милиона евро за замърсяването на околната среда, а Чехия ще оттегли оплакването си от 
съда на Евросъюза, който беше постановил наказателна такса от половин милион евро на ден докато мината не бъде 
закрита. 
 
√ Гърция удължава Covid мерките 
Гърция удължава отново ограничителните мерки срещу Covid-19. Влизането в страната остава само с отрицателен тест. 
Правителството подготви нова стратегия за овладяване на психическите заболявания, повлияни от пандемията.  
Гърция е на четвърто място по смъртност от коронавируса сред 30 европейски държави според проучване на 
Европейския център по профилактика и контрол на заболяванията. Специалистите в страната съобщават, че не могат да 
прогнозират как ще се развива заболяемостта в следващия месец. 
Съветът за контрол на пандемията предложи на правителството да запази всички наложени ограничения. За поредна 
седмица здравното министерство удължи всички разпоредби и дори засили контрола по прилагане на мерките. 
С разрешение на прокуратурата от вчера се публикуват в медиите всички фирми, а те са предимно заведения и магазини, 
които са глобени за неспазване на мерките, за да се предпазят клиентите от риск. 
От вчера в Гърция снабдяват с антивирусни таблетки за Covid високорисковите групи граждани, заяви заместник-
министърът на здравеопазването Мина Гага и само по предписание на лекар. 
Здравното министерство изготви План за психично здраве по препоръка на специалистите, които констатираха рязко 
увеличение на депресията сред младите хора до 25 годишна възраст, като резултат от пандемията.  
 
√ ЕЦБ остави лихвите непроменени и потвърди паричната си политика от декемврийското заседание 
Европейската централна банка реши на заседанието си в четвъртък да оставят основните лихвени проценти 
непроменени и потвърди решенията, предприети на предишното заседание през декември 2021 г. 
На вчерашното си първо за 2022 г. редовно заседание ЕЦБ запази без промяна основната лихва по операциите по 
рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0,00% и заемната си лихва на ниво от 0,25%. Тя остави без промяна 
депозитната лихва от -0,5%, което означава, че на свободните резерви на търговските банки от еврозоната ще 
продължава да бъде налагана "наказателна" лихва от 0,5 на сто. 
В подкрепа на симетричната инфлационна цел от 2% и в съответствие със стратегията на паричната политика, 
Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, 
докато не отбележи, че инфлацията е достигнала 2% доста преди края на прогнозния период и трайно за остатъка от 
него, и докато не прецени, че отбелязаният напредък на основната инфлация е достатъчен, така че да бъде в 
съответствие със стабилизиране на инфлацията на равнище от 2% в средносрочен план. Това може да означава и 
краткотраен период, през който инфлацията е малко над целевата. 
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ЕЦБ също така потвърди, че ще прекрати нетни покупки на активи по програмата "Пандемичната програма за 
извънредни покупки" (PEPP) в края на март 2022 г. 
Управителният съвет на ЕЦБ обаче възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ 
падеж, придобити по прорамата PEPP, най-малко до края на 2024 г. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране 
на портфейла на централната банка по програмата PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на 
целесъобразната ориентация на паричната политика. 
ЕЦБ също така заяви, че месечните нетни покупки по програмата за закупуване на активи (APP) ще възлизат на 40 
милиарда евро през второто тримесечие на 2022 г. и 30 милиарда евро през третото тримесечие, намалявайки до 20 
милиарда евро на месец от октомври нататък "толкова дълго, колкото е необходимо, за да затвърждава стимулиращото 
въздействие на основните лихвени проценти". 
Управителният съвет продължава да очаква нетните покупки да бъдат прекратени малко преди да започне да повишава 
основните лихвени проценти на ЕЦБ. 
ЕЦБ също така ще продължи да наблюдава условията за финансиране на банките и ще се погрижи настъпването на 
падежа на операции от третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) да не 
възпрепятства гладкото функциониране на трансмисионния механизъм на паричната политика. Същевременно 
Управителният съвет ще подлага редовно на оценка как целевите операции по кредитиране допринасят за ориентацията 
на паричната политика. 
Както бе съобщено след заседанието през декември, ЕЦБ предвижда специалните условия, приложими по TLTRO III, да 
приключат през юни тази година. Освен това Управителният съвет ще направи оценка на подходящото калибриране на 
двустепенната система на олихвяване на резервите, така че политиката на отрицателни лихвени проценти да не 
ограничава капацитета на банките за посредничество в условия на изобилна свръхликвидност. 
В заключение Европейската централна банка заяви, че има готовност да коригира всички свои инструменти, както е 
целесъобразно, за да осигури стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план. 
 
√ Лагард, ЕЦБ: Инфлацията вероятно ще остане висока в краткосрочен план 
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви на пресконференция след края на вчерашното 
редовно заседание на ЕЦБ, инфлацията в еврозоната вероятно ще остане висока в краткосрочен план, тъй като 
нарастващите енергийни разходи продължават "да вдигат" цените в различните сектори. 
Лагард отбеляза, че инфлацията в еврозоната, която достигна 5,1% през януари, вероятно ще остане повишена "по-дълго 
от очакваното", но в крайна сметка ще спадне през 2022 г. 
Според нея всички членове на Управителния съвет са загрижени за инфлационните числа, които бяха "на много 
изненадващи нива" през януари, и че ще има "повече сигурност" относно средносрочните прогнози за инфлацията на 
срещата през март. 
Тя подчерта, че ЕЦБ ще предприеме всички необходими мерки, за да помогне на инфлацията да спадне тази цифра да 
падне към и под 2% и да остане там 'трайно". 
Говорейки за по-високи цени на енергията, Лагард призна, че в момента те "намаляват покупателната способност на 
домакинствата", но също така добави, че има индикации за "умереност" на тези разходи през 2022 година. 
"Нуждаем се повече от всякога паричната политика да остане гъвкава, за да може ЕЦБ да отговори на продължаващата 
възходяща тенденция на инфлацията", посочи тя. 
Кристин Лагард също така отбеляза, че растежът на икономиката на еврозоната е останал "потиснат" през първото 
тримесечие на годината, но прогнозира, че той ще се ускори "силно" по-късно през 2022 г. 
Тя подчерта, че икономическата продукция е "все по-малко засегната от всяка следва вълна на Covid пандемията въпреки 
рестриктивните противепидемични мерки, засягащи най-вече потребителските услуги". 
Лагард насърчи домакинствата да подпомогнат възстановяването, като станат "по-уверени" и спестяват по-малко, тъй 
като връщането на икономиката до нейното ниво отпреди пандемията трябва да доведе до ръст на заплатите. 
Рисковете за икономическите перспективи са като цяло балансирани в средносрочен план, посочи Лагард и добави, че 
има рискове във възходяща посока относно разходите на домакинствата. 
Според нея неблагоприятните рискове за перспективите пред еврозоната включват геополитическо напрежение и 
постоянно висока цена на енергията. 
В същото време инфлационните рискове се намират във възходяща посока, особено в краткосрочен план, отбеляза 
шефът на ЕЦБ. 
Председателят на ЕЦБ заяви, че "не може да предреши" вероятността банката да повиши лихвените проценти през 2022 
г. Тя обаче настоя за важността на допълнителните данни, които ще бъдат взети предвид в прогнозите на ЕЦБ на 
следващото заседание през март. 
 
√ Байдън: Американски спецчасти ликвидираха лидера на ИДИЛ Абу Ибрахим ал-Хашими 
Президентът на Съединените щати Джо Байдън обяви в четвъртък, че американски военни сили са "изтеглили от бойното 
поле" лидера на "Ислямска държава" (ИДИЛ) Абу Ибрахим ал-Хашими ал-Курайши. 
Високопоставен служител на администрацията на САЩ каза , че Абу Ибрахим ал-Хашими ал-Курайши е бил убит при 
нападението. 
Преди това Министерството на отбраната потвърди, че американски спецчасти са провели антитерористична мисия в  
Северозападна Сирия през нощта. 
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"Благодарение на умението и храбростта на нашите въоръжени сили, ние "изтеглихме от  бойното поле" Абу Ибрахим ал-
Хашими ал-Курайши – лидерът на ИДИЛ. Всички американци се завърнаха благополучно от операцията“, каза 
президентът  Байдън. 
Ал-Хашими беше назначен за лидер на ИДИЛ през октомври 2019 г. след смъртта на Абу Бакр ал Багдади, който беше 
убит при американска операция по време на администрацията на президента Тръмп. 
 
√ Русия и Беларус с над 20 съвместни военни учения тази година 
Тази година Русия и Беларус ще организират повече от 20 съвместни военни учения. Това обяви руският министър на 
отбраната Сергей Шойгу на среща с беларуския президент Александър Лукашенко. 
Сергей Шойгу подчерта, че главната задача на съвместните маневри е да покаже ефективността на противовъздушната 
отбраната на Съюзната държава Русия- Беларус. 
В момента на беларуска територия се прехвърлят подразделения на руската армия от Далечния изток. 
От 10 до 20 февруари в района на Брест е планирано учението “Съюзна решимост 2022”, в рамките на 
което  въоръжените сили на Русия и Беларус ще отработват отразяване на външна агресия, борба с тероризма и 
ликвидиране на въоръжени формирования и диверсионно-разузнавателни групи на условния противник. 
След това, по време на учението “Изток 2022”, голяма групировка на беларуската армия ще  измине 10 000 километра, за 
да достигне руския Далечен изток. 
Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи като “нагнетяване на напрежение” планираното от 
Вашингтон прехвърляне на допълнителни американски войски в Европа. И обеща, че в отговор Русия ще предприеме 
необходимите мерки, за да се защити. 
А генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг направи изявление, в което посочи, че Русия струпва в Беларус 
изтребители от ново поколение, съвременни средства за противовъздушна отбрана, преносими ракетни установки и 
военни части. 
 
√ Путин пристига на визита в Пекин 
Президентът на Русия Владимир Путин пристига на посещение в Пекин, където ще се срещне с китайския си колега Си 
Цзинпин и ще участва в церемонията по откриването на зимните олимпийски игри. 
Очаква се Владимир Путин и Си Цзинпин ще обсъдят текущото състояние и перспективите за развитие на руско-
китайското всеобхватно партньорство и стратегическо сътрудничество, съобщават от пресслужбата на Кремъл. 
Актуалните регионални и международни теми също са в дневния ред на предстоящите преговори. 
Планира се след срещата си двамата лидери да подпишат съвместно изявление, в което да изложат общия подход на 
Русия и Китай към решаването на ключовите световни проблеми. Очаква се подписването и на редица 
междуправителствени, междуведомствени и търговски споразумения, включително в газовата сфера. 
В руската делегация са включени президентският съветник Юрий Ушаков, министрите на външните работи Сергей Лавров 
и на енергетиката Николай Шулгинов, вицепремиерът Дмитрий Чернишенко и ръководителят на „Роснефт” Игор Сечин.  
 
√ К. Георгиева: Все още е рано да се каже дали светът е изправен пред период на постоянна инфлация 
Все още е рано да се каже дали светът е изправен пред период на постоянна инфлация, заяви управляващият директор 
на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс. По думите й инфлацията е продължила 
по-дълго и е по-висока заради от очакваното заради проблемите по веригата на доставки, повишеното търсене на стоки 
от страна на потребителите и предизвиканите от климатичните промени шокови цени на хранителните 
продукти.Георгиева предупреди, че неуспехът икономиките да бъдат направени по-устойчиви на бъдещи сътресения 
може да доведе до сериозни проблеми. 
Тя подчерта каза, че  през тази година политиците трябва внимателно да претеглят фискалните и монетарните си 
политики, така че да вземат предвид специфичните условия за дадената държава, включително инфлацията и 
възможността за допълнителна подкрепа. Кристалина Георгиева обясни, че за разлика от началото на пандемията през 
2020 година, когато финансовите министри и управителите на централните банки са координирали действията си, сега 
обстоятелствата в отделните части на планетата варират в широки граници и изискват по-конкретни отговори. 
 
Дума 
 
√ Корнелия Нинова: "Експо Дубай" е черна корупционна дупка 
Вицепремиерът дава на прокурор организатора на изложението и спира плащанията към "България Експо 2020" 
Консорциумът, организирал представянето на България в Експо 2020 в Дубай, ще бъде даден на прокурор, а с него вече 
се е заела антикорупционната комисия. 
Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова. Тя изброи десетки неизпълнени дейности по 
договора на консорциума "България Експо 2020" и обяви, че държавата ще задържи гаранцията на организатора и ще си 
потърси парите за несвършената работа. 
"Спираме всякакви плащания към консорциум "България Експо 2020". Нито лев повече няма да получат", заяви 
вицепремиерът и посочи, че има разминаване в списъка на българските фирми.  "Дописвани са фирми и физически лица, 
на които са събирани с 30-40% по-високи цени", посочи Нинова. 
Обществената поръчка е била за 6,72 млн. лв., а държавата е платила на организаторите авансово 4,452 млн. лв.  
"За нас това е една черна дупка, в която са потънали милиони от парите на българските граждани", коментира Нинова. 
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√ Нинова дава случая "Експо Дубай" на прокуратурата 
Вицепремиерът спира плащанията към консорциума - организатор на българското участие 
Спираме всякакви плащания към консорциум "България Експо", организатор на българското участие в световното 
изложение в Дубай и даваме материалите по случая на прокуратурата. Това съобщи вицепремиерът и министър на 
икономиката и индустрията Корнелия Нинова на извънреден брифинг вчера. Тя поясни, че през декември 2018 г. 
правителството на ГЕРБ решава България да участва в световното изложение "Експо 2020" в Дубай и финансира това 
участие с 6, 720 млн. лв. с включен ДДС. След това решение е обявена обществена поръчка и е сключен договор с 
консорциум "България Експо" за организация на българското участие. Нинова обясни, че този консорциум е трябвало да 
изпълни по договор концепция, да изготви дизайн, лого, павилион, да осигури експонатите, тяхното транспортиране, 
персонал, програма, събития, билети, плащане на такси, търговска дейност и реклама. 
"Какви пари са преведени за това участие? Изненадана съм, че в договора е записано, че 78% от сумата трябва да бъде 
преведена авансово. Държавата е платила на фирмите в консорциума 4 млн. 452 хил. лв. Тук идва втората изненада. 
Срещу това авансово плащане консорциумът е обезпечил сумата само с гаранция от 50% от тази стойност. 
Правителството им превежда 4,5 млн. лв., като те обезпечават тази сума само за половината от тях", уточни Нинова. По 
думите й консорциумът не изпълнява условията по договора. 
"За нас това е една черна дупка, в която са потънали милиони от парите на българските граждани. Спирам плащането по 
този договор", каза още вицепремиерът. "В момента КПКОНПИ разследва случая и вече започва да провежда разпити на 
хората, които са участници в тези събития. Всички документи, доклади, доказателства - заминава за прокуратурата. 
Искам да изразя съжаление, че освен това, че прилича и е корупционна схема", каза Нинова. Според нея подобни неща 
злепоставят името на България в чужбина. "Вместо тези изложения да бъдат място, където да се засилва авторитетът, да 
се привличат инвеститори, да се презентират туристически дестинации, то в този случай нищо от това не е изпълнено. 
Фирмите са предявили пред нас искане отгоре на всичко това за допълнително плащане от 700 хил. лв. Да им кажа 
отново - спирам всички плащания и нито лев повече няма да потъне в това, докато не приключи тази сага. Всичко това 
отива там, където му е мястото - прокуратура и КПКОНПИ", заяви Корнелия Нинова. По думите й Министерството на 
икономиката ще иска да си задържи гаранцията. "Търсим разликата от 50% от авансово преведената сума", заяви още 
Нинова. 
 
√ Министър Иванов: Тази година има повече пари за земеделските стопани 
Предстои да се определи таванът на агросубсидиите в стратегическия план 
Тази година има ръст на средствата, отпускани за земеделските стопани. Това заяви на пресконференция министърът на 
земеделието д-р Иван Иванов.  
Бюджетът на агроминистерството за 2022 г. вече е внесен в Народното събрание. В него са предвидени със 150 млн. лв. 
повече за подпомагане на сектора и така общият финансов ресурс става 450 млн. и 350 хил. лв., съобщи министърът. Те 
ще са за покриване на разходите по държавните помощи, минималните помощи, преходната национална помощ, както и 
за подпомагане заради пандемията. Сега предстои бюджетът да бъде разгледан първо в ресорните комисии, а след това 
и в пленарната зала. Понеже още отсега се планира актуализация на бюджета в средата на годината, ако средствата се 
окажат недостатъчни, ще бъдат поискани допълнителни. 
Предвидените мерки за подкрепа през 2022 г. са в унисон с коалиционното споразумение за политики за изграждане на 
жизнеспособен, конкурентоспособен и пазарноориентиран селскостопански сектор и са насочени приоритетно към 
малките и средни земеделски стопанства, заяви Иванов. Допълнителни средства ще има за подпомагане на 
предприятия, които заради пандемията са в недостиг на средства. Също и за извънредна подкрепа на земеделските 
стопани, за свиневъдите и ветеринарните лекари, за компенсиране на 100% щети при бедствия за миналата и тази 
година и т.н. Политиката ни е подкрепа, обвързана с производство, заяви министър Иванов. Той беше категоричен, че 
няма да се допусне да има ощетени земеделски производители заради субективни фактори. 
Работата по стратегическия план за земеделие е започнала през 2020 г. Ние наваксваме пропуснато през последните две 
години, екипът ни работи на пълни обороти, обяви земеделският министър. Този план е за усвояване на 7,5 млрд. евро 
за земеделието в бъдещия програмен период 2023-2027 година. До края на февруари нашият план ще бъде готов и ще 
бъде представен пред Европейската комисия, заяви министърът. Това, което предстои да направим, е да изчистим и 
определим какъв да бъде таванът на субсидиите в коалиционен формат. Самият план ще бъде представен първо у нас 
към края на февруари. 
Във връзка с държавното дружество "Напоителни системи" министърът заяви, че вече са събрани данни за нарушенията 
там и те ще бъдат предоставени на МВР и ДАНС. В средата на януари целият борд на директорите на "Напоителни 
системи" бе освободен от длъжност. 
 
√ Министър Проданов обсъди развитието на туристопотока с Русия с посланик Елеонора Митрофанова 
Министърът на туризма Христо Проданов обсъди развитието на двустранния туристопоток между България и 
Русия с извънредния и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България Н. Пр. Елеонора 
Митрофанова. 
"Истински вярвам, че нашите взаимоотношения трябва да са добри, да се задълбочават и нашите два народа да 
поддържат тясна връзка. Това ще гарантира и успешното бъдещо сътрудничество в туризма", заяви министър Проданов. 
По думите му, Министерство на туризма ще работи активно за популяризиране на дестинация България пред руските 
граждани, но и за възстановяване на интереса на българите към Руската федерация.  
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Той повдигна въпроса за подновяване на редовните линии от Русия до България, както и чартърите между двете страни. 
"Искрено се надявам, че руското правителство ще преразгледа ограниченията на авиосъобщенията и Ви уверявам, че аз 
и екипът ми сме насреща за съдействие, за да можем да решим този казус. За нас е важно туроператорите да имат 
сигурност и да плануват спокойно туристически пътувания", поясни министърът. 
От своя страна Н. Пр. Елеонора Митрофанова изрази задоволството си от проведената среща. Тя акцентира, че има добри 
възможности за развитие на културно-историческия и поклоннически туризъм и в двете страни с наличието 
на множество културни сгради, религиозни обекти и места за поклонение. Необходимо е да се активизират установените 
канали на взаимодействие и сътрудничество, като сред тях е двустранната междуправителствена комисия, където 
туризмът неизменно е работна тема. Пандемията оказа негативен ефект между туристообмена между държавите и в 
посока възстановяване на двустранното сътрудничество ще се предприемат редица стъпки, като една от тях е 
активизиране на рекламните дейности на руския пазар.  
По време на срещата бяха обсъдени темите за ускореното издаване на визи за руските граждани, които желаят да 
почиват у нас, както и важността от възстановяване на практиката за участие на руските градове и региони в туристически 
изложения и събития, свързани с туризма в България. Подчерта се важността от засилване и на българското участие в 
руските туристически форуми. „Това ще помогне за утвърждаване на по-тясно взаимодействие между туристическия 
бизнес на двете страни, за представяне на големия туристически потенциал на Русия и България“, заключи министър 
Проданов. 
 
√ България единствена в ЕС с ръст в продажбите на дизелови коли 
Докато изцяло електрическите превозни средства и хибридните автомобили продължават да изтласкват 
конвенционалните коли от европейския пазар през 2021 г., дизеловите автомобили продължават да доминират при 
регистрациите в България - единствената страна в ЕС, която отчита ръст на продажбите на нови коли за този сегмент през 
миналата година, сочат данни на Европейската асоциация на автомобилните производители. 
Делът на хибридните превозни средства на европейския пазар нараства до 19,6% през 2021 г. спрямо 11,9 на сто година 
по-рано, докато електромобилите с батерии достигат 18% от общите продажби в сравнение с 10,5 през 2020 г. Въпреки 
това делът на конвенционалните автомобили, които са оборудвани с двигател с вътрешно горене, остава най-голям - 
59,6% от всички нови регистрации в ЕС. 
През 2021 г. продажбите на бензинови автомобили се свиват в ЕС със 17,8%, докато в България регистрациите в този 
сегмент се увеличават с 9,7% до 20 786. Регистрациите на нови дизелови автомобили в блока се понижават с 31,5% през 
2021 г., докато продажбите у нас нарастват с 15,1% до 3032 броя. Българският пазар е единственият в ЕС, който записва 
ръст на регистрациите на нови дизелови автомобили. 
 
√ Париж иска повече контрол на границите на ЕС 
"Трябва да се стремим към по-добър контрол и защита на нашите външни граници", каза френският президент Еманюел 
Макрон пред вътрешните министри от Шенгенското пространство. Той обясни, че "това се дължи на задълбочаването на 
проблема с миграцията и тероризма, който дойде на европейска земя". Той заяви, че "Франция се застъпва за 
създаването на Шенгенския съвет, така че министрите на вътрешните работи на страните от ЕС да могат редовно да 
вземат решения, да одобряват съответните разпоредби, по-специално по отношение на външните граници". 
Макрон каза още, че смята за важно "да се създаде механизъм на солидарност, чрез който страните от ЕС да се 
ангажират да разпределят мигрантите помежду си". "Трябва да работим и със страните на произход и транзит на 
нелегални мигранти. На първо място става дума за Африка и Близкия изток", подчерта той. 
На 1 януари Франция пое задълженията на ротационен председател на ЕС за шест месеца. Представяйки програмата на 
френското председателство на сесията на Европейския парламент в Страсбург през януари, Макрон каза, че един от 
приоритетите на Париж през този период ще бъде разработването на проект за реформа на Шенгенското пространство. 
 
√ Скопие поиска спиране на работата на историческата комисия за 2 години 
Председателят на македонската част от смесената комисия по историческите и образователните въпроси проф. 
Драги Георгиев открито заяви, че няма нищо против да има замразяване на работата на комисията 
Председателят на македонската част от смесената комисия по историческите и образователните въпроси проф. Драги 
Георгиев открито заяви, че няма нищо против да има замразяване на работата на комисията. 
Според него по този начин щяло да се стигне до "отпускане на политическата атмосфера между двете държави". "Ако в 
този момент историческата комисия създава проблем по пътя, по който са тръгнали двете правителства, с цел отпускане 
на политическата атмосфера, аз бих бил съгласен работата на комисията да замръзне за година -две, защото отново 
имаме усещането, че тази комисия създава проблеми чрез нашите публични сблъсъци. Ако наистина има желание за 
постигането на някакъв напредък между Македония и България на всички нива, това решение не би било толкова 
страшно, защото ние в продължение на 70 години сме в исторически конфликт с България. Замразяването на работата на 
тази комисия за 1-2 години нищо няма да означава и в същото време може да позволи нещата да тръгнат напред по 
други неща", каза Георгиев пред телевизия "Телма". 
Той също така подчерта, че в България има македонци. 
"В България има македонци и този факт никой не може да го отрича. Аз лично имам приятели, които са македонци и те 
живеят в България", заяви Георгиев. 
БГНЕС припомня, че само преди седмица по време на съвместното заседание на двете правителства - на РСМ и България, 
в резиденция "Бояна" премиерът Кирил Петков съобщи, че през следващите месеци ще има три заседания на комисията. 
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"Историческата комисия няма никаква роля при вземането на решението за съвместно отбелязване паметта на Гоце 
Делчев между Северна Македония и България", каза още Драги Георгиев и подчерта, че решението е жест на добра воля 
от двете правителства за разведряване на политическата атмосфера в двете страни. „Виждам този политически жест като 
добра воля, като политическа воля на двете страни за разведряване на политическата атмосфера във връзка с най-
чувствителните горещи въпроси, които съществуват“, каза той. 
Според Георгиев обществеността трябва да бъде информирана, че макар комисията все още да обсъжда и да не намира 
решение за съвместно честване на Делчев, правителствата на двете страни като жест на добра воля решиха съвместно да 
го почетат. Той допълни, че това е чисто политическо решение на правителствата и комисията няма участие в него и 
продължава да обсъжда Гоце Делчев. 
Георгиев добави, че близо две години се работи за съгласуване на текст, който се отнася за Гоце Делчев и който трябва 
да представи идеите защо двете страни трябва да отбелязват тази историческа личност и защо тя е важна и за двете 
общества. 
Той се спря и на въпроса за обща история, отбелязвайки, че тази фраза се използва и в Договора за приятелство и 
добросъседство. „Тъй като не е точно дефинирана в споразумението, тя дава свободата на българската страна да го 
тълкува с чисто етническо съдържание. Според българските колеги обща история означава историята на един народ, 
тоест на българския народ от 9-ти век до 1944 г., когато с образуването на Народна република Македония, в рамките на 
Федеративна Югославия, за една нощ се създава македонският народ, според тяхната интерпретация. Българската страна 
следва концепцията за нация, историческа нация, чието формиране започва през 9 век с трайна етническа 
хомогенизация на прабългарското и славянското население на територията на първата средновековна българска 
империя. Тогава се създава българският народ и тази приемственост на българския народ продължава до 1944 г. на 
територията на Македония и затова смятат общата история за история само на един народ, тоест на българския народ”. 
Разбира се, влязохме в остър конфликт с тях за това, защото не приемаме такава интерпретация на тази фраза, каза 
Георгиев. Историографията като наука, казва той, е разработила няколко концепции, които могат да обяснят допирните 
точки между две държави, две култури. Тя използва такива термини като преплетена история, споделена история, обща 
история. 
„Така че можем да говорим за обща история, бих казал в рамките на примера на Османската империя. Ние имаме обща 
история с всички народи на Балканите, които са били част от тази империя, защото живеехме в еднакви социални 
условия, населението имаше един владетел, плащаше едни и същи данъци и всичко това прави съвместното 
съществуване на едно население. В този смисъл ние имаме обща история с бившите народи на Югославия. Разбира се, 
във всички тези общности има специална микроистория, микрокултура, фолклор на всички общности, но не можем да 
кажем, че нямаме обща история с всички народи, които са били в тази общност”, каза Георгиев. 
Той окачестви като научно неиздържани и направо неприемливи твърденията на българската страна за обща история на 
българския народ от 9 век до 1944 година.  
 
Мениджър 
 
√ "Пътищата станаха на юфка!". Гроздан Караджов назначава ревизия на звеното за тол такси 
Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов ще назначи детайлна 
ревизия, одит на тол звеното от създаването му до 31 декември миналата година. Това съобщи лично той в края на 
продължилия два часа разговор с браншовите организации и представители на малките и средните превозвачи в 
България за тол системата, който бе предаван чрез профила на вицепремиера Караджов във Фейсбук.  
"Днешната ни среща е само началото на един диалог, преди да се прави каквото и да било", обърна се министърът към 
представителите на бранша. Той изтъкна, че на срещата не е дошъл с готови решения, които да налага, а целта е била да 
се чуят различните мнения. Няма по-здравословно от това да знаем кой на каква позиция е принципно, допълни 
вицепремиерът. 
На срещата Караджов акцентира върху справедливостта при плащането за преминаването по пътищата на страната на 
гражданите с леки автомобили и тежкотоварните превозвачи. Вицепремиерът повдигна въпроси към бранша дали е 
справедливо българските граждани да продължават да плащат за пътища втори и трети клас, а превозвачите - не, както и 
дали е справедливо гражданите с леките си автомобили да плащат два пъти повече от превозвачите с тежкотоварните 
автомобили. 
Регионалният министър изтъкна, че републиканската пътна мрежа, която се стопанисва и за която се харчат пари от 
бюджета, е малко над 20 000 километра, а тежкотоварният трафик плаща едва 15% за ползването на тази мрежа. 
Сравнение с тол таксуването, например на автобус над 12 тона, спрямо съседни на България страни, показва между 10 и 
20 пъти по-ниски цени спрямо съседните държави. 
По думите на Караджов, основната причина за отчитаните в България резултати е взетото още на старта на тол системата 
решение за намаляване на тарифните ставки и въвеждането на нулева ставка за пътищата от втори клас. Той напомни, че 
това е била временна мярка заради пандемията и допълни, че разговорът по темата трябва да бъде продължен. 
"Тол системата в страната е въведена за заплащане на мрежа с дължина от 6050 километра, но реално е изключена 
второкласната мрежа и се таксуват само 3115 километра. През 2020 г. са събрани 267 млн. лева от винетни такси и 111 
млн. лева от тол такси, през 2021 г. - 271 млн. лева от винетни такси срещу 158 млн. лева от тол такси. Всички автобуси, 
преминали през държавата ни миналата година, са генерирали 1,6 млн. лева", каза министърът на регионалното 
развитие и посочи, че текущата тарифа в България е 12 стотинки на километър или три-четири пъти по-ниска от най-
близките до нашите тарифи в Европа. 
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"Актуалният обхват на системата за тол такси създава прекомерно голямо натоварване на републиканската пътна мрежа, 
която остава извън обхвата от тол таксуването", посочи Караджов, защото, по думите му, е икономически много изгодно 
да се заобикалят маршрутите с платена тол такса и да се преминава по второкласните пътища, за което нищо не се 
плаща. 
Караджов напомни, че тази мрежа никога не е била проектирана и не може да издържи на толкова интензивен и тежък 
трафик. "Както ми пишат част от гражданите, по определени маршрути пътищата станаха на юфка", каза вицепремиерът.  
 
√ Английската централна банка с второ поредно повишение на лихвата 
Английската централна банка отново повиши водещата си лихва в опит да постави под контрол инфлацията в страната, 
предаде Си Ен Би Си. 
Комитетът по паричната политика прие с 5 на 4 гласа увеличение на ставката с 25 базисни пункта до 0,5%, отговаряйки на 
предварителните очаквания на пазарите. Четирима членове на Комитета настояваха за увеличение с 50 базисни пункта 
до 0,75%. 
През декември АЦБ първата водеща централна банка, обърнала курса на понижаване на лихвите, вдигайки основния си 
лихвен процент от исторически ниското ниво от 0,1% на 0,25%. Днешното решение бележи първият случаи от 2004 г. 
насам, в който Английската централна банка повишава лихвите си при две поредни срещи. 
Мярката се дължи ускоряването инфлацията в Обединеното кралство, която през декември достигна близо 30-годишен 
връх от 5,4% на фона на по-високите цени на енергията и продължаващите проблеми с веригите на доставки. 
АЦБ също така повиши прогнозата си за инфлацията през идните месеци, като очакванията са тя да достигне пик от 7,25% 
през април. Предходната прогноза беше за връх от 6% през същия месец. 
Централната банка също така заяви, че ще започне постепенно да намалява размера на своята програма за изкупуване 
на активи. 
АЦБ прогнозира, че икономиката на обединеното кралство ще се върне на нивата си отпреди пандемията до края на 
настоящото тримесечие. 
 
√ Полската данъчна система е една от най-лошите в Европа 
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Полша е на предпоследното 36-то място в последното издание на Международния индекс за данъчна 
конкурентоспособност, обхващащо 37-те страни, членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР). В дъното на класация за конкурентоспособност на данъчните системи, изготвена от Американската данъчна 
фондация, е Италия (начело са балтийските републики Естония – 1. място, и Латвия (2. Място) – бел. р.). Полша запазва 
позицията си от миналата година, но е с три позиции по-надолу отпреди две години, се отбелязва в статия на Форум за 
гражданско развитие (FOR) – неправителствена организация, създадена от проф. Лешек Балцерович, публикувана в 
4liberty.eu – платформа за експерти и интелектуалци от Централна и Източна Европа 
Индексът измерва качеството на данъчната система в пет области: корпоративно данъчно облагане, облагане на 
физически лица, облагане на потреблението, данъчно облагане на богатството и правила за облагане на трансгранични 
дейности. Показателят отразява не само самите ставки (конкурентоспособност), но и сложността, свързана с множество 
предпочитания и изключения (неутралитет). 
Най -значимият проблем на полската данъчна система е нейната сложност, пишат авторите от FOR. Страната се представя 
слабо по отношение на данъчната основа за облагане на потреблението, което е свързано със съществуването на широк 
спектър от намалени ставки на ДДС. 
Индексът не взема предвид аспект, който е особено болезнен за полските данъкоплатци, а именно нестабилността на 
регулациите и несигурността, свързана с тяхното въвеждане. Данъчните разпоредби в Полша се променят доста често и 
имат за цел да запуши пробойните. По-големият проблем обаче е, че се превърна в практика ставките да се определят в 
края на календарната година, за да влязат в сила от 1 януари на следващата. Тази несигурност се увеличава 
допълнително от работата по данъчната реформа, т. нар. полска сделка, която изобщо не отговаря на проблема с 
прекомерната сложност на полската данъчна система, идентифициран от Данъчната фондация. 
 
√ Спад на борсите в Европа преди заседанието на ЕЦБ 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в четвъртък, след като 
инвеститорите подходиха предпазливо към търговията преди срещите на Европейската централна банка и Централната 
банка на Англия, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 3,72 пункта, или 0,78%, до 473,29 пункта. Немският показател DAX се 
понижи с 86,1 пункта, или 0,55%, до 15 527,67 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 13,61 
пункта от стойността си, или 0,18%, достигайки ниво от 7 569,39 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира спад от 
21,25 пункта, или 0,3%, до 7 094,02 пункта. 
Очакванията са ЕЦБ да остави паричната си политика без промяна, но на институцията може да се наложи да признае, че 
високата инфлация ще се запази за по-дълго време. Инвеститорите може да приемат това като сигнал за по-бързо 
свиване на стимулите. 
„Не очаквам Кристин Лагард да представи съществени промени в позицията на ЕЦБ днес, но тя може да бъде подложена 
на натиск да оправдае тази позиция, особено като се има предвид, че както Английската централна банка, така и 
Федералният резерв на САЩ, вече имат по-агресивни позиции на фона на нарастващите опасения от инфлацията“, 
коментира Стюарт Коул, главен макроикономист в Equiti Capital. 
Публикуваните в сряда данни на Евростат показаха, че инфлацията в еврозоната се е ускорила от 5% през декември до 
5,1% през януари. Това е повече от два пъти по-висока стойност от целевата инфлация на ЕЦБ от 2%. 
Вчера STOXX 600 бе на път да сложи край на тридневната си серия от повишения. Бенчмаркът обаче вървеше към 
седмичен ръст от 2%, което би било най-доброто му седмично представяне от близо два месеца. Това се дължи на 
очакванията, че членове на ЕЦБ вероятно ще удължат стимулите, въведени заради пандемията, и ще продължат да 
защитават позицията, че е малко вероятно тази година да има промени в лихвените проценти. 
„Тъй като позицията на ЕЦБ все повече се разглежда като нереалистична, ако Лагард направи погрешна стъпка, пазарът 
може да регистрира нейния блъф и да реагира с повишение на доходността на облигациите в еврозоната“, каза Коул. 
Междувременно акциите на Shell поскъпнаха с 1,38%, след като енергийният гигант обеща да увеличи своите дивиденти 
и да разшири програмата си за обратно изкупуване на акции. Компанията отчете нетна коригирана печалба от 6,39 млрд. 
долара за последното тримесечие спрямо печалба от 393 млн. долара за същия период на предходната година, 
подкрепена от високите цени на петрола и природния газ. 
Цената на книжата на Roche се понижи с 2,95%, след като фармацевтичната компания заяви, че растежът на продажбите 
й ще се забави през тази година заради по-слабото търсене на лекарства и диагностика за COVID-19. 
Акциите на Publicis Groupe поскъпнаха с 1,7%, след като третата по големина рекламна агенция в света прогнозира ръст 
на органичните продажби от 4% до 5% тази година, тъй като печалбите й за 2021 г. надхвърлиха нивата от преди 
пандемията, достигайки нови рекордни равнища. 
Пореден ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха повишения за четвърти пореден ден, след като добрият финансов отчет на 
Alphabet за последното тримесечие поведе рали в технологичния сектор, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones регистрира ръст от 224,09 пункта, или 0,63%, до 35 629,33 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 42,84 пункта, или 0,94%, до 4 589,38 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна със 71,54 пункта, или 0,5%, до 14 417,55 пункта. 
Технологичният сектор е основният двигател на растежа през последните четири сесии, след като инвеститорите 
пренасочиха вниманието си към бранша в момент, когато големите технологични компании отчитат силни тримесечни 
резултати. Освен това, технологичните акции поевтинява през януари на фона на опасенията от повишаване на лихвите 
на централните банки, което прави инвестициите в тях през тази седмица напълно логични. 

https://taxfoundation-org.translate.goog/2021-international-tax-competitiveness-index/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=op,sc
https://taxfoundation-org.translate.goog/2021-international-tax-competitiveness-index/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=op,sc
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Цената на книжата на компанията майка на Google – Alphabet се повиши със 7,52%, след като фирмата обяви сплит на 
акциите си при съотношение 20 към 1. В своя отчет за последното тримесечие Alphabet обяви, че е регистрирала печалба 
на акция от 30,69 долара при приходи от 75,33 млрд. долара, докато очакванията бяха за печалба на акция от 27,34 
долара при приходи от 72,27 мрлд . долара сочат данни на Refinitiv. Печалбата на компанията за последното тримесечие 
възлиза на 20,64 млрд. Долара в сравнение с 15,23 млрд. долара за същия период на предходната година. 
Акциите на Advanced Micro Devices поскъпнаха с 5,12%, следвайки силният финансов отчет и прогнозите за печалба и 
приходи на производителя на чипове. Цената на книжата на Qualcomm се повиши с 6,2% преди публикуването на 
финансовия доклад на компанията. 
„Технологичните компании бяха едни от най-силно засегнатите през януари, тъй като инвеститорите се опасяваха, че по-
високите лихвени проценти ще разкрият завишените им оценки и ще повишат оперативните им разходи“, коментира 
Джеф Килбърг, главен инвестиционен директор в Sanctuary Wealth. „След драматично оттегляне в технологичния сектор 
през януари, инвеститорите се втурнаха обратно към него, възползвайки се от по-ниските цени“, добави той. 
Акциите на PayPayl се сринаха с 24,59%, след като компанията разочарова с прогнозата си за настоящото тримесечие, 
обвинявайки за това инфлацията. Цената на книжата на Starbucks се понижи с 1,04%, след като фирмата понижи 
прогнозата си за печалба през фискалната 2022 г. 
На пазара се отразиха и данните за заетостта. Според 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. 
Смесени резултати в Азия 
Индексите на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в четвъртък на фона на 
опасенията за световния икономически растеж и геополитическото напрежение, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 292,29 пункта, или 1,06%, до 27 241,31 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 44,48 пункта, или 1,67%, до 2 707,82 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 9,7 пункта, или 0,14%, до 7 078 пункта. 
Пазарите в континентален Китай и Хонконг 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 0,96 пункта, или 0,15%, до 626,49 пункта. BGBX40 напредна с 0,37 пункта, или 0,26%, до 1412,55 пункта. 
BGTR30 се повиши с 2,58 пункта, или 0,37%, до 697,23 пункта. BGREIT записа спад от 0,57 пункта, или 0,34%, до 165,02 
пункта. 
 
√ Кристалина Георгиева: МВФ е готов да помогне на страните, засегнати от конфликт между Русия и Украйна 
Международният валутен фонд е готов да помогне на страните, които могат да бъдат засегнати от странични последици 
от конфликт от между Русия и Украйна, както и от санкции, наложени от западните правителства. Това заяви 
управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс. 
По време на събитие, организирано от в. „Вашингтон пост“, тя каза, че санкциите неизбежно ще прекъснат някои 
финансови трансакции и ще нарушат функционирането на финансовата система, особено ако те имат за цел да ограничат 
достъпа на Русия до междубанковата платежна система Swift. 
„Ако попаднем в ситуация със странични ефекти, които изискват по-голяма ангажираност от страна на МВФ към 
определени държави, ние, разбира се, ще предложим подкрепа. Разполагаме с капацитет от 700 млрд. долара за 
отпускане на заеми“, коментира тя. 
Ръководителят на МВФ каза, че се надява на дипломатическо решение на кризата в името на украинския народ и 
необходимостта от поддържане на глобалното икономическо възстановяване. 
Кризата повиши цените на енергията, особено в Европа, а потенциално прекъсване на доставките на зърно от Украйна 
може да увеличи натиска върху цените на храните. 
Първият заместник-управляващ директор на МВФ Гита Гопинат каза миналата седмица, че ескалираният конфликт между 
Русия и Украйна ще задържи инфлацията по-висока за по-дълго време. 
По думите на Георгиева МВФ е  предвидил около 2,2 млрд. долара по текуща програма с Украйна, които може да 
предостави на страната до юни. Украйна получи първоначален транш от 700 млн. долара през ноември. 
„В рамките на тази програма Украйна действаше отговорно за натрупването на резерви. Тя също се възползва от 
разпределението на специални права на тираж (СПТ), което направихме миналата година. В този смисъл, виждаме ясно 
пътя за подкрепа на украинската икономика през следващия месец", каза тя. 
 
√ СЗО: Европа навлиза във финалния етап на пандемията 
Ръководителят на Световната здравна организация (СЗО) за Европа Ханс Клуге обяви официално, че континентът вече 
навлиза в "реалистичен финал" на пандемията и че броят на смъртните случаи от коронавирус е започнал да достига до 
платото, предаде Асошиейтед прес. 
На брифинг той обясни, че влияние за това оказват високите нива на имунизация, по-слабото разпространение на вируса 
при по-топло време и по-лекото изкарване на зараза с варианта Омикрон. 
Дори и да се появи нов вариант на вируса, здравните власти в Европа би трябвало да могат да го задържат под контрол, 
смята Клуге. Той допълни, че ваксините трябва да бъдат споделяни между всички държави, защото ако не бъде 
ваксинирана по-голямата част от населението на света, коронавирусът може да започне да мутира в по-заразни и по-
смъртоносни варианти. 
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Ръководителят на СЗО за Европа отбеляза, че миналата седмица на континента са били отчетени 12 милиона 
новозаразени с коронавирус, което е най-големият брой на седмична база от началото на пандемията. Въпреки това 
броят на настанените в интензивни отделения не се е повишил значително. 
Клуге обърна внимание на катастрофалните последици от пандемията за хората, болни от рак. През втората половина на 
миналата година 44 процента от държавите по света са съобщили за увеличение на случаите, при които не е бил 
довършен скринингът на онкоболни, предупреди той. 
 
√ Инфлацията в Турция се доближава до 50% 
Годишната инфлация в Турция достигна най-високото си ниво от април 2002 г., сочат данни на Турския статистически 
институт. 
Увеличението на потребителските цени през януари е достигнало 48,69% на година база, след като през декември 
показателят на ба равнище от 36,08% на годишна основа, предаде АФП. 
Инфлацията се превърна в болезнен проблем в Турция по-малко от 18 месеца преди предстоящите президентски и 
парламентарни избори в страната, като опозицията и някои турски и чуждестранни икономисти обвиняват Турския 
статистически институт, че намалява с повече от половина нейния реален размер, отбелязва БТА. 
Недоверието бе засилено от неотдавнашно решение на президента Реджеп Тайип Ердоган, който уволни миналата 
седмица директора на Турския статистически институт, което е пета смяна на ръководител на институцията от 2019 г. 
насам. 
Турският президент, обвиняван, че е насърчил увеличението на цените, упражнявайки натиск върху турската централна 
банка да намалява почти системно лихвените си проценти през последните месеци, обеща през януари "да сведе 
инфлацията до едноцифрено число възможно най-бързо". 
За да оправдае политиката си на "ниски лихви", Ердоган многократно изтъкна постулати на исляма, който забранява 
лихварството. 
Противно на класическите икономически теории турският президент смята, че високите лихвени проценти водят до 
инфлация. 
Но неговата парична политика и липсата на независимост на централната банка само доведоха до ускоряване на 
девалвацията на националната валута, която загуби над 44 процента от стойността си спрямо долара през 2021 г., а това 
доведе до рязко увеличение на цените, посочва АФП, като отбелязва, че Ердоган е отстранил трима управители на 
централната банка от 2019 г. насам. 
Турските граждани ще трябва "да понасят бремето" на инфлацията още "известно време", предупреди в понеделник 
турският президент, като увери обаче, че "с помощта на Бог сме навлезли в период, в който всеки месец ще бъде по-
добър от предишния". 
 
√ Страните с най-голямо съотношение на дълг към БВП 
Откакто COVID-19 започна нашествието си по света през 2020 г., глобалната икономика е изправена пред редица 
"извънредни" изпитания, включително проблеми с веригите на доставки, волатилност на цените на стоките, 
предизвикателства на пазара на труда и намаляващи приходи от туризъм. Според изчисления на Световната банка в 
резултат на пандемията 97 млн. души са изпаднали в крайна бедност. 
Първата шокова вълна на двойната здравна и икономическа криза принуди правителствата по света да увеличат 
бюджетите си, за да покрият разходите за здравеопазване, безработицата и продоволствената несигурност, както и за да 
помогнат на бизнеса да оцелее. Държавите поеха нови дългове, за да осигурят финансова подкрепа за тези мерки, което 
доведе до най-високите нива на глобален дълг от половин век. 
От VisualCapitalist.com обобщават измеренията на този факт в инфографика на база на последните данни на МВФ, която 
илюстрира съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт по света. 
 

https://www.visualcapitalist.com/global-debt-to-gdp-ratio/
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Сравнявайки дълга на дадена страна с нейното икономическо й производство, икономистите могат да измерят 
теоретичната способност на съответната държава да изплати дълга си. 
Трите страни с най-голямо съотношение дълг/БВП 
са Япония (257%), Судан (210%) и Гърция (207%). След тях се нареждат Еритреа (175%), Кабо Верде (161%), Италия (154%), 
Суринам (141%), Барбадос (138%), Сингапур (138%) и Малдивите (137%). 
Първото място на Япония в класацията не би трябвало да е изненада за повечето хора, които са запознати с материята. 
През 2010 г. азиатската страна стана първата в света със съотношение дълг/БВП от над 200%. За да финансира нов дълг, 
японското правителство издава облигации, които се изкупуват предимно от централна банка на страната. До края на 
2020 г. Японската централна банка притежаваше 45% от непогасения държавен дълг. 
Какъв е основният риск от високото съотношение дълг към БВП? 
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Бързото нарастване на държавния дълг е основна причина за безпокойство. Като цяло, колкото по-високо е 
съотношението дълг към БВП на дадена държава, толкова по-голяма е вероятността страната да не може да изплати 
дълга си, което създава паника на пазарите. 
Световната банка публикува проучване, което показва, че страните, които поддържат съотношение дълг към БВП от над 
77% за продължителни периоди от време, преминават през забавяне на икономическия растеж. 
Пандемията от COVID-19 влоши дълговата криза, която назрява от глобалната рецесия през 2008 г. насам. Според доклад 
на МВФ най-малко 100 държави ще трябва да намалят разходите си за здравеопазване, образование и социална защита. 
В доклада се посочва още, че 30 държави от развиващия се свят изпитват големи трудности при обслужването на дълга 
си. 
Тази криза удря по-силно бедните страни и държавите със средни доходи. По-богатите страни вземат заеми, за да 
финансират пакети от фискални стимули, докато страните с ниски и средни доходи не могат да си позволят подобни 
мерки, което води до по-широко глобално неравенство. 
Глобалният дълг достигна 226 трилиона долара към края на 2020 г., което е най-голямото увеличение за една година 
след Втората световна война. 
Заемите от правителствата представляват малко над половината от увеличението от 28 трилиона долара, с което 
съотношението на глобалния публичен дълг достига рекордните 99% от световния БВП. От МВФ предупреждават, че 
повишаването на лихвените проценти, което подготвят редица централни банки, ще намали ефекта на фискалните 
разходи и доведе до засилване на опасенията за устойчивост на дълга 
„Рисковете ще се увеличат, ако глобалните лихвени проценти се повишат по-бързо от очакваното и растежът се забави“, 
посочват от институцията. 
„Съществено затягане на финансовите условия би засилило натиска върху най-задлъжнелите правителства, домакинства 
и фирми. Ако публичният и частният сектори бъдат принудени да намаляват задлъжнялостта едновременно, 
перспективите за растеж ще пострада“, добавят от МВФ. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Как да бъде променена Конституцията – дискусия между „Демократична България“ и ГЕРБ. 
- За управлението на COVID кризата и решаването на големите проблеми в здравеопазването – позицията на 

министерството. 
- Трябва ли да бъде замразена работата на Историческата комисия между България и Северна Македония? 
- На живо от Пекин – в очакване на откриването на Зимните олимпийски игри. 

БТВ, ”Тази сутрин”   
- Отговарят ли на изискванията центровете за спешна помощ у нас? Гост: проф. Николай Младенов, главен 

координатор по спешна медицина. 
- Спира ли работата на историческата комисия между София и Скопие? 
- След стрелбата по автобус в Пловдив - има ли риск за хората, които пътуват по линията? 
- Олимпийската ни шампионка Екатерина Дафовска часове прди началото на зимните олимпийски игри в Пекин. 
- В рубриката на Зейнеб Маджурова - Миро се завръща от Малдивите с нова песен. 

Нова телевизия, „Здравей България” 
- В очакване на пика на вълната от Омикрон, трябва ли да отпадне „зеленият сертификат“? „За“ и „против“ в 

студиото с д-р Антония Първанова и проф. Огнян Кунчев. 
- Очакват ли ни солени сметки за отопление и кой е отговорен за поскъпването на електроенергията и синьото 

гориво? 
- В рубриката „Новите известни“: Госпожата от TikTok. Как един учител стана звезда в социалните мрежи?  

 
√ Предстоящи събития в страната на 4 февруари 
София 

- От 11:00 ч. в „Гранд Хотел Милениум“ вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в дискусия „Власт и лидерство 
25 години по-късно“, която се организира от Институт „Николай Добрев“. 

- Министър-председателят Кирил Петков ще се включи в честванията по случай 150-годишнината от рождението 
на Гоце Делчев на 4 февруари. По програма премиерът трябваше да поднесе венец пред паметника на Гоце 
Делчев в Борисовата градина в София, но по-късно от правителствената информационна служба съобщиха за 
промяна. Така събитието в столицата ще се проведе без присъствието на Кирил Петков. По-късно през деня той 
ще се включи в честването в Благоевград, заедно с президента Румен Радев. 

*** 
Ловеч 

- Щабът в Ловеч ще съобщи дали променя мерките срещу COVID-19. 
*** 
Бургас 
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- От 10:30 ч. ще се проведе заседание на Областния съвет по здравеопазване. Заседанието ще се проведе онлайн. 
Една от основните теми ще е как учениците в Бургаска област ще стартират втория учебен срок. За решенията ще 
Ви информирам по най-бързия начин. 

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

