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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Премиерът Петков проведе телефонен разговор с румънския си колега Николае Чука 
Министър-председателят Кирил Петков проведе телефонен разговор с румънския премиер Николае Чука в петък 
вечерта. Двамата лидери обсъдиха развитието на двустранните отношения, задълбочаването на регионалното 
сътрудничество, инфраструктурни и енергийни проекти, които ще допринесат за свързаността и сигурността в 
Югоизточна Европа. 
Сред акцентите в разговора бяха приносът на проекти като бъдещ нов мост на Дунав, драгирането на плавателния път по 
реката, както и организирането на съвместно заседание на двете правителства през есента в София. 
Българският и румънският премиери обсъдиха още актуални теми от европейския дневен ред, както и възможностите за 
двустранно сътрудничество по линия на Зелената сделка и Националните планове за възстановяване и устойчивост. 
Във връзка с организирането на съвместното правителствено заседание в София през септември-октомври, в хода на 
телефонния разговор бе договорено министър-председателят Кирил Петков да посети Букурещ. 
 
√ От днес компенсациите за ток за бизнеса влизат във фактурите 
Тази седмица трябва да започнат да излизат новите фактури за ток, в които са включени компенсациите за бизнеса за 
декември и януари. 
Държавата е заделила за целта над 2 милиарда лева, но за да получи отстъпката в сметката си, всеки небитов клиент 
първо ще бъде проверен от търговеца на ток. 
По определената от държавата схема, за декември месец компенсацията ще бъде 130 лева за мегават час, а за януари - 
тя ще е 75% от увеличената цена над базовата, но не повече от 250 лева. 
Небитовите потребители на електроенергия в страната са над 650 000 души. 
 
√ ВАП проверява сигнал за издадени "златни паспорти" на руски и китайски граждани 
Върховната административна прокуратура проверява сигнал на народен представител от ДПС, касаещ т. нар. "златни 
паспорти" 
В сигнала се твърди, че процедурите, свързани с издаването, са прилагани спрямо граждани на Руската федерация и 
Китайската народна република с цел придобиване на българско гражданство. Възложено е извършването на цялостни 
проверки от ДАНС, Министерство на правосъдието, дирекция "Миграция" и Българска агенция за инвестиции, съобщават 
от прокуратурата. 
При установяване на данни за нарушения ще бъде изпратено предложение до президента за отмяна на натурализацията 
за придобито българско гражданство. В случай на установено престъпление ще бъде сезирана и съответната 
прокуратура. 
 
√ Промени в ръководството на Държавен фонд „Земеделие“ 
С решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ от длъжността заместник изпълнителен директор с 
ресори прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и Програма за морско дело и 
рибарство 2014-2020 е освободена Боряна Алексова. 
Освободен и досегашният главен секретар на ДФЗ Димитър Стефанов, съобщават от министерството на земеделието. 
На поста заместник изпълнителен директор е назначена Виктория Иванова. Тя има магистърска степен по финансов 
контрол от Университета за национално и Световно стопанство. От 2010 г. работи в Държавен фонд „Земеделие“. 
За главен секретар на Държавен фонд „Земеделие“ е назначен Росен Коцев. Той има магистърска степен по „Финанси“ от 
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. От 2009 г. до момента е бил директор на Областна дирекция на ДФЗ 
„София област“. 
 
√ 7.3 млн. лева платиха участниците в третите парламентарни избори за 2021 г. 
На парламентарните избори през ноември миналата година участваха 20 партии и 7 коалиции. Приходите, които са 
отчели в кампанията, са в размер на 7 904 218 лв. 
Голяма част от приходите на участниците в изборите са формирани от държавната субсидия и помощта под формата на 
държавни пакети. Именно затова е важно да се проследи къде са били насочени тези средства, пишат от Институт за 
развитие на публичната среда, които са изготвили изследването. 
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Разходите на партиите и коалициите 
Съгласно отчетите за кампаниите разходите на участниците възлизат общо на 7 324 079 лв. Тази сума е сходна със 
средствата в кампанията от изборите през юли – 7 434 468 лв. . 
Традиционно парите, заделени за медийни услуги, са най-голямото перо. Почти 70 % от всички разходи са за реклама в 
медиите – 4 982 103 лв. В тази сума са включени и държавните средства от медийни пакети – 715 159 лв. 
Как са разпределени парите в кампанията: 
 

 
 
Очевидно и за тези избори партиите продължават да разчитат на доброволен труд в кампаниите си. По-малко от 1% от 
всички разходи са отделени за възнаграждения. Единствените две формации, декларирали такива, са "Продължаваме 
промяната" и "БСП за България" - посочили общо 47 376 лв. в категорията разходи за възнаграждения и осигуровки. 
Кои са петте формации, отчели най-много разходи за изминалата кампания, и за какви услуги са направени те, 
показва следващата визуализация: 
 

 
 
"Продължаваме промяната" са формацията, отчела най-много похарчени средства - 1 860 970 лв., следвана от 
"Демократична България" с 1 815 566 лв. На трето място, но с три пъти по-малко разходи, са ГЕРБ-СДС със 645 293 лв. 
Закъде без медийна реклама? 
И в тази кампания основните вложения са за медийно отразяване - 4 982 103 лв. В най-голяма степен те са насочени към 
онлайн медиите - за агитация в сайтове са похарчени 2 565 538 лв. В тази категория вероятно са отчетени и сумите, 
насочени към социалните мрежи - все по-любимо поле за отправяне на политически послания. Така се запазва 
тенденцията партийната комуникация в онлайн пространството да е предпочитана по време на кампаниите. Средствата 
за интернет реклама вече значително надминават тези, отделени за частни телевизии - 1 353 592 лв. 
Графиката по-долу показва към какви медии са се насочили средствата на партиите: 
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* В данните за разходите се включват медийните пакети, декларирани пред Сметната палата. 
 
За рекламата и гласовете 
Влияе ли медийното отразяване на изборния резултат? Може ли да се изчисли “медийната цена”, платена от партиите за 
един спечелен глас? Следващата графика показва тези “стойности”: 
 

 
*В данните се включват и медийните пакети, декларирани пред Сметната палата. 
 
Най-скъпите гласове са подадени за формациите, разчитащи основно на медийни пакети, за да финансират своите 
кампании - Български национален съюз -НД, Бригада, Пряка демокрация и други. “Цената на глас” на тези партии достига 
до 36 лв. 
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Ако стойността за получен глас е признак за ефективност на кампанията, то с висока такава могат да се похвалят от ДПС и 
Има такъв народ. Двете партии са отделили съответно 39 стотинки и 76 стотинки за медийно отразяване, за да получат 1 
глас. Трябва да посочим, че от партията на г-н Слави Трифонов провеждаха медийната си кампания основно в свързаната 
с нея телевизия ⅞ тв. 
В следваща публикация екипът на ИРПС ще представи повече данни за това как се разходваха медийните пакети за 
предизборната кампания през ноемри. 
 
√ Какви са сценариите за война в Украйна 
Заместник-посланикът на Русия в ООН определи като "лудост" американски разузнавателни оценки за подготовка на 
нападение. По данни на Вашингтон Русия е струпала по границата 70 на сто от частите, необходими за пълномащабна 
инвазия. 
Според Съединените щати евентуално нахлуване ще доведе до 50 хиляди цивилни жертви, а Киев ще падне в рамките на 
72 часа. Американската страна прогнозира и нова мигрантска криза в Европа с до 5 милиона бежанци от Украйна. 
Русия може да действа по много начини, включително като анексира Донбас, осъществи кибератаки и предприеме 
пълномащабно нахлуване, заяви американският съветник по националната сигурност Джейк Съливан. 
"Намираме се в прозорец, което означава, че не можем просто да предположим, че предстоят няколко седмици 
почивка. Готови сме и ако президентът Путин продължи по пътя на дипломацията", заяви Джейк Съливан, съветник 
по националната сигурност към Белия дом. 
Хиляди демонстрираха срещу потенциалната руска заплаха в Харков - вторият по големина украински град, 
разположен на 42 километра от руската граница. 
"Хората излязоха на улиците, за да покажат, че Харков е украински град и няма да го предадем", сподели Нина Квитко, 
жителка на Харков. 
Оптимални условия за руска военна интервенция в Украйна ще има между средата на февруари и края на март, когато 
земята и реките са замръзнали и бронетанковите съединения могат да се движат по-лесно, анализира американското 
разузнаване. 
Вашингтон няма информация, че руският лидер Путин е взел решение за инвазия, но сателитни изображения показват 
струпването на до 130 хиляди души край границата с Украйна. Конгресмени и европейски партньори са били 
информирани, че Русия вече има край Украйна 83 батальона с численост 750 души всеки. 
В процес на прехвърляне са още 14 батальона. Преди две седмици техният брой е бил 60, твърди американското 
разузнаване. 
Украйна може да загуби между 5 хиляди и 25 хиляди военни, руските бойни загуби се оценяват на между 3 хиляди и 10 
хиляди. Прогнозират се и до 50 хиляди украински цивилни жертви. По данни на Фокс Нюз редица европейски страни 
обсъждат възможностите за настаняване на бежанци от Украйна. 
Лудостта и сплашването продължават. Какво би станало, ако ние кажем, че Съединените щати могат да превземат 
Лондон за една седмица и да причинят 300 хиляди жертви, написа в Туитър руският заместник-посланик в ООН Дмитрий 
Полянский. Русия отрича да планира нахлуване в Украйна и твърди, че иска да гарантира само собствената си сигурност. 
Междувременно в Полша продължават да пристигат американски подкрепления на източния фланг на НАТО. В страната 
се очакват общо 1700 военни от Форт Браг, Северна Каролина. 
"Националният ни принос тук, в Полша, показва нашата солидарност с всичките ни съюзници в Европа. Очевидно в 
този период на несигурност сме наясно, че заедно сме по-силни", каза още ген. Кристофър Донахю. 
Заради украинската криза Пентагонът прехвърля в Полша и Румъния допълнително близо 3 хиляди военни. 
 
√ Олимпиадата в Пекин ще бъде въглеродно неутрална 
Зимните Олимпийски игри в Китай ще бъдат въглеродно неутрални. Организаторите са убедени в постигането на тази 
цел, опирайки се на междинни данни. 
Преди началото на Олимпиадата са били спестени повече от 158 хиляди тона емисии, благодарение на внедряването на 
нисковъглеродна енергия. Намаляването на вредните емисии идва най-вече от ограниченията за зрителите поради 
ковид мерките. 
Това означава по-малко международни полети. Освен това любителите на зимните спортове са насърчавани да 
използват железопътен транспорт при придвижването си между състезателните зони. 
 
24 часа 
 
√ Шефът на КЕВР: Бяха спрени наши решения, ще видим негативни последици 
Бяхме предложили от 1 януари модел, който можеше за реализира нулево увеличение на цената на електроенергията за 
битовите потребители, без да се стига до въвеждането на мораториум, който е недопустима мярка за пазарна 
икономика”. Това заяви в предаването „Карай направо” вече бившият шеф на КЕВР Иван Иванов. 
Той каза, че цената на природния газ трябвало да се увеличи към 1 януари с цели 64%. От Комисията обаче успели да ги 
намалят до 11%. Имали идея и как изобщо да няма увеличение. Предложението им обаче било спряно от Народното 
събрание. 
„Никой не се обърна към нас да поиска да разбере защо и как, след като цената на електроенергията трябваше да се 
увеличи с 64%, ние успяхме да намалим това увеличение само на 11%”, каза Иванов. „Нашите решения бяха перфектни. 
Бяха обаче спрени. Негативните последици едва сега ще ги видим”, смята той. 
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„Сега няма да се увеличи цената на тока с 64%. Това беше изчисление към 1 януари. Ние го намалихме на 11%. Нашето 
предложение беше да се намали ДДС на енергоносителите с 10% и практически увеличението щеше да е 0% - метод, 
който се използва в Щатите по време на голямата петролна криза през 1973 и който в момента се използва в много 
страни в ЕС”, обясни бившият шеф на енергийният регулатор. 
 
БНР 
 
√ НСИ: Известно подобрение на потребителските нагласи през януари 
Потребителските нагласи през януари 2022 г. се подобриха слабо след рязко влошаване през октомври 2021 г. 
Лекото подобрение през януари се дължи на намаление на песимизма в очакванията на потребителите по отношение на 
икономическата ситуация в страната в бъдеще и на оценките за финансовото състояние на домакинствата през 
последните 12 месеца, както и на по-умерените инфлационни очаквания на потребителите в бъдеще, но при известно 
влошаване на потребителските оценки за безработицата. 
Това показват резултати от последното тримесечно проучване на Националния статистически институт (НСИ), оповестено 
в петък. 
През януари 2022 година общият показател на потребителското доверие в България се повишава с 1,7 пункта спрямо 
предходното проучване през октомври 2021 г., когато обаче беше отчетен спад с цели 10,8 пункта, като в началото на 
настоящата година има подобряване на доверието на население както в селата (с 4,1% след спад с 11,9 пункта през 
октомври 2021г.), така и в градовете (повишение с 0,7 пункта след спад с 10,2 през октомври). 
 

Графика на индекса на потребителско доверие

 
 
Общата оценка през октомври на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните 
дванадесет месец се запазва приблизително на равнището от октомврийското проучване, когато съответният показател 
падна с 9,6 пункта, но през януари има намаляване на песимизма по отношение на очакванията за следващите 
дванадесет месеца, като съответният индекс се покачва с 5,7 пункта, след срив с 13,3 пункта през октомври 2021 г. 
По-малко негативни спрямо три месеца по-рано са и оценките на потребителите за настъпилите промени във 
финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца, докато очакванията им за 
следващите дванадесет месеца са леко влошени, отчита още последното проучване на НСИ. 
През януари тази година оценките на потребителите за изменението на потребителските цени през последните 12 
месеца са по-неблагоприятни спрямо октомври 2021 г., но инфлационните им очаквания за следващите дванадесет 
месеца са по-умерени в сравнение с предходното наблюдение. 
По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите на потребителите се 
изместват към запазване или незначително намаление, в резултат на което съответният балансов показател се понижава 
с 2,3 пункта. 
Последната анкета на НСИ отчита известно подобрение на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи 
за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и по-благоприятни намерения на потребителите да извършват 
такива разходи през следващите дванадесет месеца. 
 
√ Силен спад на продажбите на дребно в ЕС през декември, но при нарастване в България 
Продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС се понижиха изненадващо рязко през декември въпреки 
предколедния сезон на покупки, но на фона на силно растящи потребителски цени, докато търговията на дребно в 
България се повиши за четвърти пореден месец, показват данни на Евростат. 
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През декември 2021 г. продажбите на дребно в еврозоната и в рамките на целия ЕС се свиха съответно с цели 3,0% и 
2,8% спрямо ноември, когато се повишиха съответно с 1,0% и 0,9%. 
Понижението през декември в рамките на ЕС се дължеше до голяма степен на спад с 5% при продажбите на 
нехранителни стоки, докато продажбите на автомобилни горива останаха на нивото от ноември, а продажбите на храни, 
напитки и тютюневи се свиха с 0,3 на сто. 
Спрямо декември 2020 г. продажбите на дребно в еврозоната се повишиха с 2,0%, но след ръст с 8,2% през ноември, 
докато в рамките на целия ЕС те нараснаха с 2,6% след скок с 8,3% месец по-рано. 
Продажбите на дребно в България обаче се повишиха през декември за четвърти пореден месец, нараствайки с 1% 
спрямо ноември, когато също се повишиха с 1%, според европейската официална статистика. 
По-голям растеж при продажбите на дребно в рамките на ЕС беше отчетен в Латвия (със 7,2%) и Словения (с 2,1%). 
Най-солиден спад с 9,2% при търговията на дребно пък беше отчете в Нидерландия, следвана от Испания (понижение с 
5,7%) и Германия (с 5,5%). 
В Българи продажбите на дребно през декември 2021 г. се увеличиха на годишна база с цели 9,4% след повишение с 
6,7% през ноември. 
 

Графики на продажбите на дребно в ЕС и еврозоната 

 
 

√ Инспекцията по труда е установила близо 3 хил. работници без трудови договори през 2021 г. 
През миналата година Главната инспекция по труда е установила близо 3 хиляди работници без трудови договори. 
7 милиона лева, забавени от работодателите за заплати към наетите, е установила трудовата инспекция през миналата 
година. След намесата на инспекторите 3 милиона са били платени. 
През 2020-та забавените средства за заплати са били повече - 11 милиона лева. 
През миналата година проверките са с 10% повече спрямо предходната - близо 190 хиляди са откритите нарушения. 
Почти поравно са те за безопасните условия на труд и по трудовите правоотношения. 
Над 33000 са били проверените предприятия с персонал над милион и четиристотин хиляди души. 
При всяка втора проверка е инспектирано спазването на противоепидемичните мерки. Обръща се внимание на бизнеса, 
че освен да въведе такива, трябва да има и ефективен контрол по спазването. 
 
√ Гроздан Караджов: Плащаме, защото ГЕРБ са подписали договорите, хвърлят се пиратки 
Пътната мрежа е в ужасно състояние, държавата се е изключила от функциите си в малкия и средния град, 
констатира регионалният министър  
Интервю на Диана Янкулова с Гроздан Караджов 
Няма как на този етап настоящото управление да спре да плаща по договори, сключени от предишното. Това обясни в 
интервю за БНР вицепремиерът и министър на регионалноторазвитие и благоустройството Гроздан караджов. 
„Спорът не е дали изобщо, в европейски директиви или в българския закон за обществените поръчки има предвидена 
възможността да се сключват договори без провеждане на състезателна процедура. Такава възможност има и тя на 
жаргон се нарича инхаус, тоест вътрешна – аз на своето си дъщерно дружество мога да му възложа нещо, ако съм 
публичен възложител, без да минавам през конкурсна процедура, но, едно много важно условие е, че дъщерното ми 
дружество трябва да може да свърши 80% от възлаганата работа или повече. 
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В нашия случай говорим за сключени договори за 4 милиарда за АМ „Хемус“, за 1 милиард за пътя Ботевград – Видин, за 
половин милиард за свлачища. В тези всичките договори АПИ възлага на дружество, което също е собственост на МРРБ 
да направи магистрали, пътища, да оправи свлачища, без това дружество - „Автомагистрали ЕАД“, да има и най-
малката възможност да го свърши само. Във всички тези договори „Автомагистрали ЕАД“ е превъзложило на други 
изпълнители, други подизпълнители свои, всичката работа да я свършат те, а те запазват една комисионна, която в някои 
договори варира от 8%, в други стига до 14%. Законът за обществените поръчки е бил заобиколен. Защо – аз мога само 
да гадая“, коментира Гроздан Караджов в предаването „Неделя 150“. 
Последиците за държавата са различни, ако това заобикаляне е унищожаемо или нищожно юридически, уточни 
Караджов. 
„Тези договори са такива, но докато съдът не ги прогласи за нищожни или за унищожаеми, в двата случая ще има 
различни правни последици и различни, огромни рискове за държавата – в единия от случаите: когато са 
унищожаеми. Огромни рискове. Рискове, които достигат до 50% от горецитираните суми, не са за пренебрегване“, заяви 
Гроздан Караджов.  
„Може с години да се забави АМ „Хемус“ и пътят Ботевград – София, може тотално да разочароваме хората, които ги 
очакват от десетилетия, не мога с лека ръка да подходя. Докато не се прогласят от съда тези договори, ние сме 
задължени да си плащаме всичко, което е реално извършено и актувано. Иначе ще бъдем ние неизправната страна и ще 
платим още 15% неустойка. Плащаме, защото ГЕРБ са ги подписали тези договори. Това е толкова просто и логично.“ 
Тук няма нищо сензационно. Това е пиратка, която се хвърли в парламента и звучи и изглежда атрактивно, но в нея няма 
никакво съдържание, категоричен е Гроздан Караджов. 
„Прилича на някаква пиратка, която ти хвърлят в краката и ти се смеят, а тя само произвежда звук и дим, нищо повече. 
Това е тяхна грешка, за която ние продължаваме да плащаме, техни грехове“, посочи още Караджов. 
Едва след поръчания от Министерския съвет финален правен анализ на всички възможни рискове ще мога да 
предложа решение, поясни министърът на регионалното развитие. 
„Без тези данни аз не мога да се обърна към Народното събрание. Единият възможен вариант е НС да ги санира, да ги 
оздрави тези нездрави договори и да се продължи с тях. Другият вариант е да се сезира съдът и съдът в своето 
решение ще определи как се развързват тези отношения окончателно.“ 
Пътната мрежа е в ужасно състояние, отбеляза още министър Караджов, споменавайки „пътища, които над 20 години не 
са пипани“. 
„Разбирането в Министерски съвет, в цялото правителство е, че трябва да започнем от ремонтирането на 
републиканската пътна мрежа. Затова съм си поставил амбициозна задача – 4 години по около 3 хиляди километра да 
ремонтираме.“ 
2,4 милиарда са средствата, които ще отидат директно от бюджета за пътища, уточни регионалният министър. 
„Отделно има и средства, които идват по европейските програми за т.нар. ново строителство.“  
Въпрос на няколко месеца е да се отпуши процедурата за пътя Русе – Велико Търново и да започне реалното 
строителство, смята той. 
Напролет ще се вземат мерки, така че да се ограничи изпреварването в Кресненското дефиле, съобщи Гроздан 
Караджов. 
„Основният фактор убиец там е рисковото изпреварване.“ 
По въпроса за разширяването на обхвана на ТОЛ-системата Караджов подчерта, че европейският принцип 
е съотношение 2:1 от заплащаното от тежкотоварните превозвачи и съответно от гражданите за винетки, а у нас е 
обратното – близо 280 милиона плащат гражданите, а ставката за тежкотоварния превоз за второкласните пътища е нула. 
Не се предвижда увеличение при винетките. 
Според Гроздан Караджов през последните години е налице местен феодализъм, а „държавата се е изключила от 
функциите си в малкия и средния град, а местният елит решава всички въпроси така, както може би някога БКП 
структурите решаваха за всичко“. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Търговските дружества – синтез и коментар на практиката на Върховния съд и на Върховния касационен съд 
Как да бъде преодоляна непоследователната и противоречива съдебна практика 
Как може да бъде преодоляна непоследователната и противоречива съдебна практика? Структурата на Търговския закон, 
въпроси на фирмата и търговското предприятие, търговско представителство, едноличния търговец, учредяване и 
недействителност на търговски дружества. 
Това е темата на юридическото предаване "Законът и Темида". Събеседник е доц. д-р Николай Колев – изявен юрист в 
сферата на дружественото право, председател на Научния съвет на Института за държавата и правото към БАН, 
преподавател в Нов български университет. 
Доц. Колев е автор на книгата „Търговски дружества. Синтез и коментар на практиката на Върховния съд и на Върховния 
касационен съд“, обявена за най-значим труд на Института за държавата и правото при БАН за 2021 г. 
"Професията на юриста има много проявления в обществения живот – съдии, прокурори, адвокати, преподаватели по 
правни науки... Аз винаги  от най-ранни години съм се възхищавал на всяко едно от тези проявления, защото, от една 
страна, функциите на юриста в различните му професионални реализации винаги са свързани с основни и важни 
стълбове и фундаменти на обществения живот. А от друга страна, когото става дума за обикновени човек, защитата на 
правата, на ежедневните въпроси, той винаги се обръща към юрист. От ранни години аз имах ориентация и нагласа към 
правото." 

https://bnr.bg/post/101597174
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Предизвикателствата към съвременния юрист – "От една страна – свръхрегулацията във всяка сфера на обществения 
живот (наложена от присъединяването на България към ЕС), от друга страна – поради усложняването на обществените 
отношения. В последните дни сме свидетели на едно некачествено законодателство, на един некачествен 
нормотворчески процес – не само на ниво парламент, но и на ниво различни държавни органи, общински съвети, където 
на нормативните актове не се обръща достатъчно внимание при подготовката им, не се отделя достатъчно време за 
обществено обсъждане и пр. На следващо място, правните услуги, най-общо казано, изведени в условията на свободна 
професия, там има голям разнобой по отношение на въпроса чий интерес защитават. В крайна сметка законът трябва да 
бъде справедлив, както и неговото прилагане. Когато законът е непълен, тук вече е ролята на тълкуването на 
практикуващи юрист. А също и ролята на правните учени и преподаватели по правни науки, които трябва да спомогнат за 
това тълкуване." 
Книгата "Търговските дружества. Синтез и коментар на практиката на Върховния съд и на Върховния касационен 
съд“  
"Още в началото моята работа преимуществено беше насочена към търговските дружества. И докторската ми 
дисертация, и хабилитационният ми труд са по въпроси на търговските дружества. Отделил съм внимание на съдебната 
практика, доколкото я има, и най-вече на практиката на ВКС.  
Книгата съдържа обхватен и детайлен синтез и коментар на практиката на ВС и ВКС по въпросите на търговските 
дружества и свързаните с тях въпроси на търговския регистър. Обхваната е практиката по фирмени, граждански и 
търговски дела с акцент върху отделни конкретни хипотези и спорове, поставени за разрешаване пред ВС и ВКС. На 
критичен анализ е подложена непоследователната/противоречивата практика и са направени препоръки за 
преодоляването ѝ. Книгата съставлява ценно изследване, което подпомага решаването на практическите казуси, касаещи 
правното положение на търговските дружества и функционирането на търговския регистър. Целева аудитория на книгата 
са преди всичко практикуващи юристи, но може да бъде полезна и за преподаватели по правни науки и научни 
работници, както и за студенти и докторанти. 
Анализът следва структурата на Търговския закон, като през призмата на съдебната практика последователно са 
разгледани въпроси на фирмата и търговското предприятие, търговското представителство, едноличния търговец, 
учредяване и недействителност на търговските дружества, защита на членството, непарична вноска, отмяна и нищожност 
на решенията на общото събрание на капиталовите търговски дружества, прехвърляне и наследяване на дружествен дял 
в ООД, изключване на съдружник и прекратяване на членство в ООД, членствени права на съдружниците, провеждане и 
компетентност на общото събрание на ООД, правно положение и правомощия на управителя на ООД, прекратяване на 
ООД. Специално внимание е отделено на специфичната проблематика на акционерното дружество – акция и временно 
удостоверение, прехвърляне, наследяване и делба на акции, свикване и провеждане на общо събрание на акционерите, 
увеличаване на капитала на АД, правно положение и компетентност на съветите на акционерното дружество и други 
важни въпроси. Анализът включва и преобразуването, прекратяването и ликвидацията на търговските дружества. 
Коментарът разглежда: тълкувателни решения и постановления; решения на ВС и на ВКС, постановени по действащия 
ГПК и по ГПК (отм.); определения по ГПК (отм.); определения на ВКС по чл. 274, ал. 3 ГПК, по които касационното 
обжалване е допуснато. Обхваната е практиката по фирмени, граждански и търговски дела. Актовете са проучени по 
наличните електронни ресурси в правно-информационните системи и на интернет сайта на ВКС (www.vks.bg), както и по 
достъпните на автора хартиени сборници с публикувана практика на ВС и ВКС. 
В книгата се предлагат разрешения на натрупани през годините проблеми на правоприлагането и се съдържат отговори 
на въпроси, които се поставят в ежедневието на всеки юрист, работещ в областта на гражданско и търговско право." 
Чуйте разговора с  доц. д-р Николай Колев, Институт за държавата и правото при БАН. 
 
√ Лилия Цачева: Всяко едно разкритие на начина, по който се управляват общите ни пари, си заслужава 
Интервю на Диана Янкулова с Лилия Цачева 
Всяко едно усилие за разкриване на начина, по който се управляват общите ни пари, защото в крайна сметка за това 
става дума, си заслужава. Това коментира в интервю за предаването "Неделя 150" на програма "Хоризонт" Лилия Цачева, 
разследващ журналист и автор на едно от разследванията в сборника "Черната книга за правителствените разхищения": 
"Дори няколко души, малък процент от хората, да разберат какво всъщност се е случило, това е добре. Все отнякъде 
трябва да се започне и мисля, че разкриването на такива неща прави и нас като граждани по-отговорни за нещата, които 
се случват около нас, по-взискателни към институциите, на които сме дали доверието си". 
Струва ми се все още малко рано, за да се ориентираме докъде ще стигне волята и силата на четворната разнородна 
коалиция да се справи с тези неща, добави Цачева: 
"Факт е, че през 2021 година една от големите черни дупки, каквато е Държавната консолидационна компания, започна 
да влиза под прожекторите и то благодарение на това, че все пак някакви хора в институциите започнаха да я посочват с 
пръст като нещо, което харчи непрозрачно. В интерес на истината ДКК, която през годините дори за Гугъл не беше 
позната като абревиатура, толкова беше прозрачна, е пионер в порочното използване на инхаус процедурите, много 
преди "Автомагистрали" да започне да прилага този начин на строене на магистрали и пътища". 
Цялото интервю с Лилия Цачева можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Пътят на човечеството към Марс е свързан с български уреди 
Наскоро милиардерът и главен изпълнителен директор на Tesla и SpaceX Илън Мъск каза в интервю, че до 10 години в 
най-лошия случай човечеството ще стъпи на Марс. 

https://bnr.bg/post/101596306/kak-da-bade-preodolana-neposledovatelnata-i-protivorechiva-sadebna-praktika
https://bnr.bg/post/101597180/lilia-cacheva-vsako-edno-razkritie-na-nachina-po-koito-se-upravlavat-obshtite-ni-pari-si-zaslujava
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Дали тази негова прогноза е възможна, не знам, но мога да кажа, че пътят на човечеството към Марс е свързан с 
българските уреди, които измерват на какви дози радиация ще бъдат изложени бъдещите космонавти там. 
Български апарат ще бъде изстрелян през септември с мисия на Европейската космическа агенция, за да изследва Марс. 
Европейският робот за бъдещата космическа мисия „ЕкзоМарс“, който ще сондира в дълбочина марсианската почва, е 
готов за старта си през септември, съобщи Европейската космическа агенция. 
Космически прибори като нашия дозиметър от серията „Люлин“ са част от мисията. 
Каква е неговата задача – научете в “Нашият ден“ от проф. Йорданка Семкова от Института по космически изследвания и 
технологии към БАН. 
Чуйте разговора в звуковия файл. 
 
√ Американска делегация започва визита в София, Букурещ и Брюксел 
Очаква се американска междуведомствена делегация начело с Дерек Шоле, специален съветник в американския 
Държавен департамент, да посети София, Букурещ и Брюксел от днес до 11 февруари. Тя ще обсъди редица въпроси и 
ще се консултира със съюзниците от НАТО и партньори от ЕС относно руската агресия срещу Украйна. 
Според съобщението на Държавния департамент Шоле ще се срещне с членове на българското правителството, за да 
продължи стратегическия диалог в областта на сигурността, енергетиката и върховенството на закона, започнал през 
януари 2020 г. 
Делегацията ще обсъди редица въпроси и ще се консултира със съюзниците от НАТО и партньори от ЕС относно руската 
агресия срещу Украйна.  
 
√ Макрон разговаря с Байдън преди визитата в Москва 
Френският президент Еманюел Макрон разговаря по телефона с американския си колега Джо Байдън преди 
посещението си в Москва по-късно днес, предаде Ройтерс. 
Според информиран източник разговорът е продължил 40 минути и е позволил на двамата лидери "да обменят 
информация за контактите, направени в края на седмицата". 
От Белия дом съобщиха, че Макрон и Байдън са обсъдили продължаващите усилия на дипломатическата сцена, както и 
тези за сдържане в отговор на продължаващото струпване на руски военни по границата с Украйна. 
Двамата са потвърдили подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на украинската страна и са се 
споразумели да поддържат връзка и да продължат консултациите със своите съюзници и партньори. 
Еманюел Макрон пристига в Москва  по-късно днес за среща  с президента Владимир Путин. Руският държавен глава 
разговаря с френския си колега по телефона три пъти през последните две седмици. 
Очаква се утре френският президент да посети Украйна. 
 
√ Борел: Иберийският полуостров може да съхранява втечнения газ на Европа 
Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Жозеп Борел смята, че повечето 
запаси на общността от втечнен природен газ могат да се съхраняват в Испания и Португалия.  
В блога си той определя Иберийския полуостров като енергиен остров, тъй като в момента той има по-голям капацитет за 
приемане на газа от останалите европейски страни. В тази насока Борел отправя призив за инвестиране в отношенията с 
потенциални доставчици на горивото като част от "нашия интерес в развитието на по-стратегически връзки". 
Заедно с еврокомисаря по енергетиката Кадри Симсон Жозеп Борел замина за Вашингтон, където двамата ще участват в 
заседанието на Енергийния съвет "САЩ-ЕС".  
Съединените щати са главният доставчик на втечнен природен газ за Европа. 
Паралелно ЕС води разговори с Норвегия, Катар, Азербайджан, Алжир и други страни за разширяване на доставките на 
този вид гориво.  
 
√ Еврокомисар: ЕС иска по-големи доставки на природен газ от Азербайджан 
Европейският съюз иска по-големи доставки на природен газ от Азербайджан, заяви еврокомисарят по енергетиката 
Кадри Симсън, цитирана от „Ройтерс“. 
Симсън бе на посещение в Баку, откъдето изрази надеждата доставките да бъдат увеличени с около 2 милиарда кубични 
метра годишно посредством Трансадриатическия газопровод, част от Южния газов коридор. 
Агенция „Ройтерс“ коментира, че по този начин Съюзът се опитва да намали зависимостта си от руския газ, чийто 
доставки са застрашени и заради ситуацията около Украйна. 
Азербайджанският президент Илхам Алиев от своя страна обяви нова фаза в съдействието с Европейския съюз в 
енергийната сфера. 
Към момента страната изнася 19 милиарда кубични метра природен газ годишно, по-голямата част от които достигат 
Турция и Италия. 
По-малките вносителки на азерски газ са Грузия, Гърция и България. 
 
√ Йенс Столтенберг поема Централната банка на Норвегия 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг ще оглави Централната банка на Норвегия (Norges Bank), обяви в петък 
правителството на страната на фона на опасения на опозицията, че назначаването на бивш премиер може да отслаби 
независимостта на институцията, предаде Ройтерс. 

https://bnr.bg/post/101596241/semkova
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Той беше един от 22-ма кандидати за поста, след като настоящият управител Ойстейн Олсен обяви през август 2021 г., че 
ще се оттегли. 
Позицията е свободна от 1 март, но Столтенберг заяви, че първо ще доизкара мандата си в НАТО, който продължава до 
края на септември 2022 г. 
"От името на Norges Bank бих искал да поздравя Йенс Столтенберг за назначаването му за управител на централната 
банка. Познавам, че г-н Столтенберг е ангажиран и компетентен икономист. Сигурен съм, че с богатия си опит той 
успешно ще изпълни тази роля", посочи Ойстейн Олсен. 
Банката ще се ръководи от заместник-управителя Ида Уолден Баче от 1 март, тъй като Столтенберг "не може да встъпи в 
длъжност до около 1 декември", добави още той. 
Столтенберг, икономист по образование, е бивш лидер на Лейбъристката партия. Той бе премиер на два пъти преди да 
стане генерален секретар на НАТО. Бил е и финансов министър и на енергетиката. 
 
√ Силен ръст с 467 хиляди на новозаетите в САЩ през януари и безработицата от 4 на сто 
През януари икономиката на САЩ създаде много повече работни места от очакваното, което показва, че американският 
бизнес е свършил доста добра работа при набирането на нов персонал, въпреки че силната коронавирусна вълна на 
Омикрон наруши дейността на редица компании. 
Разкритите нови неселскостопанските работни места се увеличиха през януари с цели 467 000, докато осредните 
прогнози на финансовите пазари бяха за доста по-слабо повишение с около 150 000. 
В същото време имаше здрава възходяща ревизия на данните за предходните два месец, според които през ноември 
бяха разкрити 647 000 нови работни места (при предишна оценка за 249 000), а през декември -  510 000 нови работни 
места (при предишна оценка за едва 199 000). 
В частния сектор през януари бяха наети 444 000 нови служители. 
Нивото на безработица пък се повиши слабо до 4% при очаквания за стабилизиране в декемврийските 3,9 на сто. 
Данните за януари показват солидна устойчивост на пазара на труда и могат да променят очакванията, че 
икономическият растеж в САЩ ще се забави сериозно през първото тримесечие на 2022 г. след стабилния растеж през 
четвъртото тримесечие на 2021 г. 
 

Графики на заетостта и на нивото на безработица в САЩ 
 

 
 
Януарският доклад на Департамента по труда изглеждат в противоречие с оповестеното по-рано тази седмица ADP 
проучване за съкращаване на 301 000 работни места в частния сектор през първия месец на годината. 
В средата на януари пък бяха публикувани данни от проучването на Бюрото за преброяване на населението, показващи 
8,8 милиона американски са съобщили, че не са на работа между 29 декември и 10 януари поради причини, свързани с 
новата коронавирусна вълна. Проучване сред малкия бизнес в периода между 10 и 16 януари също показа сериозни 
отрицателно въздействие от текущата Covid вълна. 
В същото време предприятията в САЩ разполагат с почти рекордните 10,9 милиона свободни работни места, като много 
от тях са толкова отчаяни при опитите за наемане на персонал, че предлагат по-добро заплащане, бонуси и други 
предимства. 
С оглед на това почасовото заплащане в САЩ нарасна през януари с 23 цента, или с 0,7% спрямо предходния месец, 
достигайки 31,63 долара на час. През последната година заплатите са се повишили с 5,7% - най-голямото годишно 
увеличение от десетилетия насам. 
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Един от най-големите проблеми, пред които са изправени предприятията, остава намирането на достатъчно работна 
ръка, за да се справи със силното търсене на техните стоки и услуги. В икономиката липсват до 4 милиона работници, 
които вероятно щяха да бъдат наети, ако Covid пандемията никога не се беше случила. 
Изненадващо силният доклад за заетостта през януари и силната възходяща ревизия на данните за ноември и декември 
вероятно ще засилят очакванията, че Федералният резерв на САЩ ще бъде по-агресивен при повишаването на лихвите 
тази година, докато се опитва да овладее високата инфлация. 
 
√ Джейк Съливън: САЩ не изпращат военни в Европа за война с Русия 
Съединените щати не изпращат военни за започване на война с Русия. Това заяви Съветникът по национална сигурност 
Джейк Съливън за Фокс нюз след като САЩ изпрати допълнително три хиляди военни в Германия и Източна Европа на 
фона на струпването на руски военни по границата с Украйна. 
Съливън поясни, че САЩ са изпратили войски „да защитят територията на НАТО“. 
Съветникът по национална сигурност говори и пред Ен Би Си, където посочи, че „военна ескалация и инвазия на Украйна 
може да се случи във всеки един момент“ и че Америка смята, че Русия има средствата за значителна военна операция в 
Украйна. 
По-рано стана ясно, че според анализи на американското разузнаване условията за потенциална инвазия в Украйна за 
налице, без да се знае дали руският президент Владимир Путин всъщност е взел решение за това. 
Москва отрича да има намерение да навлиза в Украйна.   
Американския президент Джо Байдън бе попитан от репортери какви фактори според него Путин разглежда при 
вземането на решение. В отговор той каза: „Неща, които не може да има.“ 
Байдън също каза, че няма да спекулира по въпроса дали ще изпрати допълнителни американски сили, ако не се стигне 
до деескалация от страна на Русия. 
Американският президент бе запитан и дали се притеснява от сближаването на Русия и Китай , на което той отговори с 
„това не е нещо ново“. 
В неделя Байдън е обсъдил с френския си колега Еманюел Макрон усилията в посока дипломация и възпиращи действия 
в отговор на продължаващото струпване на руски военни части по границата с Украйна. 
Темата Украйна се очаква Байдън да разисква днес с германския канцлер Олаф Шолц, който е на посещение в Белия 
дом.   
За Украйна се очаква да се говори днес и на срещата САЩ - Европейски съюз, когато ще се разискват рисковете за 
доставките на енергия в Европа на фона на геополитическото напрежение. Според проектодекларация, цитирана от 
Блумбърг, се очаква Вашингтон и ЕС да заявят, че е „неприемливо използването на доставки на гориво като оръжие“. 
 
√ Украйна отхвърли прогнозите за потенциална руска инвазия 
Украйна отхвърли прогнозите за потенциална руска инвазия, след като Съединените щати отправиха предупреждения, че 
Москва е засилила подготовката си за мащабно нахлуване на украинска територия, предаде Франс прес.  
„Не вярвайте на апокалиптични прогнози. Различните столици имат различни сценарии, но Украйна е готова за всяко 
едно развитие“, написа в туитър външният министър Дмитро Кулеба. 
Той подчерта, че страната му разполага със силна армия, безпрецедентна международна подкрепа и вярата на народа 
си. Затова по думите му врагът е този, който трябва да се страхува. 
По-рано съветникът на украинската президентска администрация Михайло Подоляк заяви, че действията на Русия не са 
изненада. Според него Москва редовно провежда мащабни ротации на войски, маневри и разполагане на оръжия, за да 
осигури постоянен масивен психологически натиск над Украйна. 
 
Клуб „Z“ 
 
√ Василев: Консервативната фискална политика е причината за изоставането на България 
Текстовете от преходните и заключителните разпоредби на Бюджет 2022 ще отпаднат 
"Вярно е, че в продължение на 20 години се пазеше изключително консервативна фискална политика. Това е, по мое 
мнение, причината България да изостане от останалите страни в Европейския съюз. Единственият начин, по който една 
бедна държавата може да стане богата е чрез инвестиции в хора и машини." 
Това заяви в петък вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев в първото си такова конкретно откровения за 
собственото си виждане за това каква фискална политика трябва да провежда страната. Той направи изказването, 
различаващо се от философията на всички предишни финансови министри от 1997 година насам, по време на заседание 
на Комисията по бюджет и финанси, която прие на първо четене текстовете на Бюджет 2022, този на Националната 
здравно-осигурителна каса и на този на Държавното обществено осигуряване.  
Думите на Василев дойдоха на петия час (от общо шест и половина) от заседанието и бяха в отговор на настоятелните 
твърдения на опозицията в лицето на ГЕРБ и ДПС, че раздутият проектобюджет ще напомпа инфлацията, ще застраши 
фискалната стабилност и ще доведе до фактическо обедняване на нацията.  
Припомняме, че през тази година страната ще изхарчи рекордните над 63 млрд. лв., планираният дефицит е от 4,1%, а 
новият дълг - 7,3 млрд. лв. Социалните разходи скачат до над 20 млрд. лв., а голямата амбиция на управляващите е да 
изпълнят най-голямата капиталова програма в историята на страната - за над 8,2 млрд. лв.  
Причината за съмненията, че напомпаните разходи ще доведат до допълнителен инфлационен натиск се крие в 
наливането на повече пари в системата. Отделен въпрос е, че икономическата теория предполага, че в добри 
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икономически времена, каквито определено са сегашните, трябва да се генерират излишъци и да се плащат данъци, а не 
да се трупат дефицити. Според Василев обаче дългът не расте прекомерно и той ще финансира инвестициите, а не 
социалните разходи. 
Петъчните дебати по т.нар. Голям бюджет донесоха и новина - по предложение на председателя на бюджетната комисия 
Любомир Каримански ще бъдат изтеглени, между двете четения, допълнителните текстове в преходните и заключителни 
разпоредби на закона за бюджета, с които се изменят редица други закони - практика, която бе любима на предишните 
управляващи от ГЕРБ.  
В петък се оказа, че всички са съгласни, че този начин на работа трябва да бъде прекратен и получиха съгласието на 
финансовия министър Асен Василев. Впечатляващо бе, че дори от ГЕРБ "адмирираха" този подход и поясниха, че този 
начин бил порочен. За протокола - Националният център за парламентарни изследвания, който проучва законодателната 
дейност на Народното събрание, публикува свое изследване, според което 37% от приетите нормативни актове на 
последното редовно Събрание с пълен мандат за изменяли други закони. 
Ако тези проблемни параграфи бъдат премахнати наистина, това означава, че орязаните текстове ще бъдат общо над 90.  
Другият основен момент е свързан с капиталовите разходи на страната. Голямото притеснение и на опозиция и на някои 
от коалиционните партньори - ДБ и ИТН, е, че тя няма да се изпълни и че на края на годината ще се наложи да се харчат 
пари с постановления на министерски съвет.  
Асен Василев обяви, че МРРБ и транспортното министерство, които са основните бенефициенти по тази програма, за 
гарантирали, че могат да усвоят средствата и призова да им бъде даден шанс.  
Междувременно гуверньорът на БНБ Димитър Радев заяви, че дефицитът може да бъде рисков, но и че не трябва да се 
прекалява с драмите. Според него има пространство за повече събиремост, така че в края на годината "дефицитът да се 
се окаже по-дисциплиниран".  
В крайна сметка петъчните разисквания преминаха твърде спокойно, но се очаква, че по-сериозни спорове ще има в 
залата на Народното събрание. Очакват се и много предложения между двете четения. 
 
√ Трите дружества на БДЖ се сливат в едно 
Целта е съкращаване на администрацията и намаляване на дълговете 
Обединение на товарните и пътнически железопътни превози и съществуващия "Холдинг БДЖ" в единна компания 
"Български държавни железници" - такъв план обяви транспортният министър Николай Събев, съобши БНР. 
Целта е съкращаване на администрацията и намаляване на дълговете, а в началото на 2024 година единното дружество 
БДЖ да излезе на капиталовите пазари. 
Чрез реформата в БДЖ се цели увеличаване на пазарния дял, а БДЖ товарни превози да преустанови да трупа само 
загуби. Цели се още да се развива партньорство с Националната компания „Железопътна инфраструктура“ по отношение 
на нови и интермодални технологии в областта на товарните превози. 
Министърът на транспорта Николай Събев обясни: 
"В момента има следната структура: БДЖ холдинг, който управлява БДЖ "Товарни превози" и БДЖ "Пътнически 
превози". Това са три предприятия с три отделни администрации и пълен екипаж. 
Вливат се трите в едно, махат се тези, които не могат да работят и да функционират както трябва - като администрации, и 
започваме да вдигаме производителността и да управляваме разходите на това предприятие. 
Пътната карта трябва да е готова до 18 февруари и след което влизаме в екшън, вливане на компаниите в едно е най-
добрият вариант". 
От Министерството на транспорта смятат, че Националната компания "Български държавни железници" трябва да се 
управлява по-ефективно. 
Министър Събев отбеляза, че още през първите шест месеца от началото на промените ще се види как разходите 
намаляват, а приходите се увеличават. 
"Ние планираме до края на 2023 година Национална компания БДЖ да излезе в едно цветущо финансово здраве", 
На въпрос дали е разговарял със служителите на трите компании министърът отговори: 
"Разговарях с експертите. Служителите, които до този момент представляват компанията, представляват три фактически 
фалирали компании, които натрупват от 2002 година загуби в размер на 421 милиона лева". 
 
√ Германският канцлер на първо посещение в САЩ 
Посещението на Шолц във Вашингтон бележи старта на дипломатическа офанзива, целяща деескалиране на 
напрежението с Русия 
Германският канцлер Олаф Шолц замина вчера на първото си посещение във Вашингтон от поемането на поста, на фона 
на въпроси за ангажимента на Берлин към неговия ключов американски съюзник по време на украинската криза, 
предаде ДПА, цитирана от БТА. Президентът на САЩ Джо Байдън ще посрещне Шолц в Белия дом днес. Германия е 
подложена на натиск от САЩ да заеме по-категорична позиция редом до Вашингтон. 
Съмнения относно трансатлантическия съюз се появиха, защото Берлин се придържа към проекта с Русия за 
тръбопровода "Северен поток 2", който САЩ и източноевропейски държави остро критикуват, и заради неохотата й да 
изпрати оръжие на Украйна. 
Шолц, който през декември наследи Ангела Меркел като канцлер, оглавявайки левоцентристко коалиционно 
правителство, е критикуван и у дома заради това, че не заявява ясна позиция, а външната политика на Германия към 
Русия и Украйна се следи много внимателно. 
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В телевизионно интервю в сряда обаче Шолц каза, че съюзниците на Германия "знаят точно каква" е позицията на 
федералната република. 
Посещението на Шолц във Вашингтон бележи старта на дипломатическа офанзива, целяща деескалиране на 
напрежението с Русия в условията на загриженост около струпването на руски войски край границата с Украйна и в 
Беларус. 
След пътуването до САЩ Шолц трябва да се срещне с френския президент Еманюел Макрон и с полския държавен глава 
Анджей Дуда в Берлин. 
В четвъртък лидерите на Латвия, Литва и Естония са поканени за разговори в германската столица. 
За същия ден са планирани и разговори в рамките на т.нар. нормандски формат между Русия и Украйна, с 
посредничеството на Германия и Франция. 
На 14 и 15 февруари Шолц се очаква да посети Киев и Москва. 
 
Мениджър 
 
√ Министър Николай Събев: Трябва да намалим разходите в БДЖ с 30% още тази година 
Отдавна не съм се возил на влак, възнамерявам обаче да го правя редовно и аз, и подчинените ми и приятелите ми. Като 
студент задочник пътувах с нощния влак, беше ужасно, разказа за bTV министърът на транспорта Николай Събев. 
Той обяви, че прословутата тема с чаша вино във влака е извадена от контекста. 
За да привлечем хората, трябва да създадем условия да се чувстват приятно. Разбира се, че при отворена врата и 
минусови температури, се получава обледеняване. В един клип, обиколил медиите, бригадата не си е свършила 
работата, те трябва редовно да минават. Това коства главата на шефа на пътнически превози. 
Проверихме условията за слагане на оптична свързаност за бърз интернет, чисти вагони, довеждащи и отвеждащи други 
превозни средства до гарите, да се спазват разписанията - така ще продаваме и комбинирани билети. Ако сега се возят 
социалнослаби хора, нормално е да мислим какво би привлякло другите слоеве, обяви министърът. 
В рамките на бюджета на БДЖ трябва да се справим с разходите - за 2021-а загубите са 41 млн. лв., които са за сметка на 
бюджета. Всяка нощ получавам известие за произшествията и виждам колко много аварии има, защото хората не се 
съобразяват с правилата. Разходите за реклама на БДЖ са пренебрежително малки в сравнение с други огромни и 
изкуствени разходи. Трябва да намалим разходите с 30% още тази година. 
Още не можем да кажем колко ще струва билетът със самолет до Скопие. Не сме водили разговори и разчетите не са 
готови. 
Гроздан Караджов се изказва на базата на мнението на неговите експерти. Нашите обещания за мостовете над Дунав са 
въз основа на европейски разчети. Въпросът е как да ускорим темпа, така че да успеем бързо да изпълним максимум. 
Започваме предпроектни проучвания, коментир министърът затова колко мостове ще построят в рамките на мандата. 
 
√ Министърът на енергетиката: Има координирана атака срещу националния интерес на България 
Има координирана атака срещу националния интерес на България, заяви на извънреден брифинг в неделя министърът 
на енергетиката Александър Николов. Той бе по повод на информация, изнесена в събота пред bTV от Румен Овчаров, че 
"Булгаргаз" е сключила сделка за 60 хил. мегаватчаса природен газ с Румъния и критикува затова управляващите. 
През последните дни бяхме с колегите в Азърбайджан и с изненада в края на визитата разбрахме за страстите около 
"Булгаргаз", заяви в началото на брифинга Николов. Той обясни, че в азиатската страна са разговаряли за стратегическите 
перспективи и глобалната енергийна карта. 
Като търговец и клиент на "Булгартрансгаз", "Булгаргаз" е длъжен да спазва баланса си. С успоредна риторика говорят 
бивши министри на бившия премиер Станишев и бившият премиер Борисов, заяви Николов. Информацията е еднаква и 
еднакво грешна - когато преписваш от сгрешил ученик така се случва. Единият от тези бивши министри е и бивш 
енергиен. 
60 хил. мегаватчаса природен газ е невярна цифра, общият размер на сделките е за 37 хил. мегаватчаса, което прави 
сделки на стойност 5 млн. лв. Някой не прави разлика между милион и милиард. 
"Булгаргаз" управлява излишъците си от общия микс, когато намалява консумацията. Всички сделки са в Газов хъб 
Балкан, може да се проследят. Направени са 18 сделки и не с един контрагент. 
В същия ден излишъкът е бил 14%. 
 
√ Граждани предложили на Комитова да се кандидатира за кмет на София 
Кандидатурата на ексслужебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова вероятно 
ще бъде издигната в предстоящите местни избори за кмет на столицата. Това се разбра от нейно участие в БНТ в 
предаването "Денят започва с Георги Любенов".  
Инициативата не идвала от самата Комитова, а от група граждани, които я потърсили и я увещавали да създадат 
инициативен комитет за издигане на нейната кандидатура. Тя ги питала защо и от разговорите изялзло, че много я 
харесвали и одобрявали дейността й като служебен министър, обясни самата Комитова. Тя обаче заключи, че това е в 
бъдещето и не било сега на дневен ред да се говори за местните избори, но допусна, че те можело и да се проведат 
предсрочно.  
Комитова напомни, че докато е била служебен министър е подготвила законопроект за ВиК, защото към това я 
потикнало бедственото положение на водните дружества след като цените на тока за бизнеса тръгнаха нагоре м.г. 
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Сегашният министър Гроздан Караджов имал право да си назначи за ръководители на държавните дружества към МРРБ 
хора, на които има доверие. Но трябвало да ги следи изкъсо, предупреди тя.   
 
√ Първият полет от София за Скопие ще бъде на 11 февруари 
Македонска и българска делегация, оглавявана от ресорните министри на транспорта и туроператори от двете страни ще 
бъдат пътници на първия полет, който ще се реализира на 11 февруари по маршрута София-Скопие. Компанията 
"Гъливер" има интерес за реализиране на полета, като по този маршрут се очаква да има редовни полети през 
следващия месец. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията на Република Северна Македония (РСМ) 
Благой Бочварски, цитиран от скопския телевизионен канал "Сител" и Агенция "Фокус". 
"На 10 февруари ще имаме среща в София заедно с нашите екипи на Комисията по транспорт и инфраструктура, а на 11-
ти ще бъде организиран първият полет от София до Скопие, където заедно с нашите делегации и министри ще пътуват и 
туроператори от България. На 11 февруари в Скопие ще организираме съвместна среща с туроператори от Северна 
Македония, където очаквам да открием всички предимства и възможности и най-добрите решения за гражданите, така 
че в бъдеще тази линия да се изпълнява редовно и разбира се още една дестинация", каза Бочварски, отговаряйки на 
журналистически въпроси по време на посещение в град Кочани.  
Попитан кога ще заработи редовната авиолиния, Бочварски каза, че има възможност това да стане през следващия 
месец, като уточни, че подробностите ще бъдат разгледани на срещата на 11 февруари.  
"Очаквам на срещата в Скопие на 11 февруари туроператорите, които имат най-добри познания относно всички тези 
процедури и възможностите, които ще се предлагат от тях, вероятно възможността е в началото, т.е. през март да 
стартират редовните полети. Но все пак, ще кажа, очаквам да дойдат опитни професионалисти, туроператори от двете 
страни, които ще дадат възможности и ще споделят своите предложения, какви други полети могат да се осъществят 
освен по маршрута Скопие - София и водени от тези идеи, със сигурност ще вземем решение, което ще бъде от интерес 
за гражданите", каза Бочварски.  
Българският му колега Николай Събев също обяви в петък, че първият полет от София до Скопие ще бъде на 11 февруари 
и че редовните полети ще започнат през март, а туроператорите от България и Северна Македония трябва да се 
договорят за туристически пакети за увеличаване на туристите от двете страни.  
Събев обяви, че властите в Скопие ще осигурят слотове за полетите на авиокомпанията от София, които ще летят или до 
Тирана, или до Атина, или до Истанбул. За маршрута трябва да има държавна субсидия, които ще се получава 
българската авиокомпания, която ще изпълнява полетите. Тогава това ще позволи да се види какъв е потокът от пътници 
в тези посоки, за да може да се направи точна оценка и авиолинията да оцелее. 
Бочварски и Събев подписаха на 25-ти миналия месец в София два документа за укрепване на инфраструктурната връзка 
между двете страни, за директната авиолиния Скопие-София и за железопътен коридор номер 8. Документите бяха 
подписани след съвместното заседание на двете правителства.   
 
√ Евростат: България е вторият най-голям износител на ски в ЕС 
През 2020 г. в Европейския съюз са изнесени 3,7 млн. чифта ски и сноуборд дъски към други страни членки. През същата 
година ЕС е експортирал 1,9 млн. чифта ски и сноуборд дъски към страни извън общността, а е внесъл 1,1 млн. от същата 
продукция. Това показват данни на статистическата служба Евростат. 
Близо половината от произведеното през 2020 г. в ЕС (3,5 млн.) се пада на Австрия, което се равнява на 1,6 млн. от тези 
артикули.  
Сред страните членки най-големите износители са Австрия (2,1 млн. чифта ски и сноуборд дъски), България (564 700) и 
Франция (551 200). 
Що се отнася до износа за страни извън ЕС, над една трета от чифтовете ски и индивидуални сноубордове в ЕС са 
изпратени в Съединените щати (708 800, или 37% от общия износ извън ЕС). Това изпреварва Швейцария (289 600, 15%) и 
Канада (277 900, 15%). 
Освен това през 2020 г. най-големите вносители в държавите-членки на ЕС са Австрия (1,7 милиона чифта ски и 
индивидуални сноубордове, внесени през 2020 г.), Франция (825 100 артикула) и Германия (549 200 артикула). 
Що се отнася до вноса от страни извън ЕС, почти половината чифтове ски и индивидуални сноубордове произхождат от 
Украйна (529 800 артикула, или 48% от общия внос на ски и сноубордове извън ЕС), следвани от Китай (328 500, 30%). 
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√ Гърция се готви за рекорден туристически сезон 
Гърция очаква много силен туристически сезон. Сключени са договори за рекорден брой круизни кораби, предава 
БНР. Интересът към Солун се е увеличил с 300%, като първият круизен кораб с американски туристи вече акостира на 
пристанището.  
"Изключително обнадеждаващи са резервациите за круизен туризъм, като Гърция се превръща в топдестинация за тази 
година", заяви министър Василис Кикилиас.  
Интересът към гръцките острови е толкова голям, че на Миконос и Санторини се налага да бъде регулиран броят на 
пристигащите кораби. Има дни, в които е невъзможно да се обслужат всички туристи, които се намират на двата острова. 
В експлоатация са и нови пристанища. Родос и Корфу също изискват някаква регулярност на круизните кораби.  
Милионите туристи тази година ще имат възможност да опитат и от цитрусови плодове, произведени в Пелопонес. 
Фермерите там промениха палитрата на отглежданите култури, като се оказа, че климатът и почвата са подходящи за 
манго, ананас и авокадо. Местните фермери работят по европейска програма, като дори вече са сключени първите 
договори за износ на търсените цитруси.  
 
√ Гърция амбицирана да изплати заемите си към МВФ до края на март 
Гръцкото правителство планира да изплати последната част от заема на страната към Международния валутен фонд 
(МВФ) до края на март, съобщава ДПА. 
Министерството на финансите на Гърция, цитирано от гръцката държавна телевизия ЕРТ, съобщи, че става дума за заеми 
от около 1,8 милиарда евро, предаде БТА. 
МВФ участва с близо 32 милиарда евро в програмата за спасяване на Гърция през 2010 г. Изплащането на заемите се 
счита за по-нататъшна стъпка за излизане от тежката финансова криза, която Гърция преживява от 2009 г., отбелязва 
ДПА. 
Последната програма за строги икономии и реформи приключи през август 2018 г. Оттогава Атина все повече се 
стабилизира и отново може да взема пари на заем от капиталовия пазар. Доходността по 10-годишните гръцки държавни 
облигации в момента е около 2%. В разгара на кризата - през 2012 г., доходността по облигациите се бе покачила до над 
35%. 
 
√ Трима от пет служители в Германия доволни да работят дистанционно 
Трима от пет човека, който работят от вкъщи в Германия, съобщават, че се чувстват много щастливи от този режим на 
работа. Това показва изследване на института за пазарни проучвания "Форза", проведено по поръчка от германското 
здравноосигурително дружество "Кауфманише кранкенкасе", предаде ДПА. Анкетирани са били 1002 човека в периода 
между 10 и 25 януари. 
Само една пета от респондентите описват преживяванията си по време на дистанционната работа като предимно 
негативни, сочи още изследването. 
Около 70 процента от анкетираните казват, че когато не са в офисите си те успяват по-лесно да комбинират семейния и 
професионалния си живот. 
Една пета от служителите заявяват, че работата от вкъщи има позитивен ефект върху здравето им, особено поради 
намаляването на стреса. 
Но точно толкова са и тези, които твърдят, че престоят им вкъщи им се е отразил зле. Водещите проблеми, за които 
споделят, са болки в кръста и напрежение в мускулите. 
Това е причина някои от служителите да отсъстват от работа, сочат данни на здравноосигурителното дружество. Около 24 
процента от отсъствията от работа са били свързани с оплаквания от проблеми в мускулите и костите. През предходните 
години този процент е бил между 22 и 23. 
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Около две трети от служителите в хоум офис режим на работа, които съобщават за проблеми с менталното си здраве, са 
жени. Става въпрос предимно за домакини, които се грижат и за малки деца и трябва да съвместяват тези свои 
задължения с професионалните си ангажименти. 
Докато работят дистанционно, хората, които живеят с партньорите си, страдат по-малко отколкото тези, които живеят 
сами, показва анкетата. 
 
√ ДДС картата на Европа 
Повече от 170 държави по света, включително всички в Европа, налагат ДДС върху стоки и услуги. Както показва 
днешната данъчна карта, макар и хармонизирана до известна степен от Европейския съюз, ставките на ДДС варират в 
различните страни членки, пише Кристина Еначе за The Tax Foundation – неправителствена организация, създадена през 
1937 г. в САЩ. 
ДДС е данък върху потреблението, начислен върху добавената стойност във всеки производствен етап на стока или 
услуга. Всеки бизнес по веригата на стойността получава данъчен кредит за вече платения ДДС. Крайният потребител не 
го прави, което го прави данък върху крайното потребление. 
Страните от ЕС с най-високи стандартни ставки на ДДС са: Унгария (27%) и Хърватия, Дания и Швеция (25%). Люксембург 
налага най-ниската стандартна ставка на ДДС от 17 на сто, следван от Малта (18%) и Кипър, Германия и Румъния 
(всичките с 19%). 
Средната стандартна ставка на ДДС за ЕС е 21% - с шест процентни пункта по-висока от минималната стандартна ставка 
на ДДС, изисквана от регламента на ЕС. 
 

 
 
Като цяло данъците върху потреблението са икономически ефективен начин за увеличаване на данъчните приходи. За да 
бъдат сведени до минимум икономическите изкривявания се въвежда единна стандартна ставка, която се налага върху 
цялото крайно потребление с възможно най-малко изключения. Страните от ЕС обаче налагат намалени ставки и 
освобождават определени стоки и услуги от ДДС. 
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Една от основните  причини за намалените ставки на ДДС и освободените от ДДС стоки/услуги е насърчаването на 
справедливостта, тъй като домакинствата с по-ниски доходи са склонни да изразходват по-голям дял от доходите си за 
стоки и услуги като храна и обществен транспорт. Други причини включват насърчаване на потреблението на „полезни 
стоки“ (напр. книги), насърчаване на местни услуги (напр. туризъм) и коригиране на външни фактори (напр. чиста 
енергия). Въпреки това редица примери сочат, че намалените ставки или освобождаване от ДДС не винаги ефективни за 
постигане на тези цели на политиката и дори могат да бъдат регресивни в някои случаи. Такива намалени ставки и 
изключения могат да доведат до по-високи административни разходи и такива за съответствие и могат да създадат 
икономически изкривявания. Скорошно проучване показва, че премахването на намалените ставки на ДДС в страните от 
ЕС ще позволи на стандартните ставки да паднат под 15 процента. Вместо това Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) препоръчва мерки, които пряко целят увеличаване на реалните доходи на по-бедните 
домакинства. 
 
√ Фармацевтите са все по-търсени на пазара на труда в Русия 
Търсенето на фармацевти от руските медицински заведения през 2021 г. се е увеличило със 106%. Това показват 
резултатите от проучване, проведено от интернет услугата за публикуване на обяви за работа и автобиографии на пазара 
на труда "Авито Работа", предава ТАСС.  
"Пандемията промени баланса на силите на пазара на труда в медицината и фармацевтиката. През 2021 г. нуждата от 
медицински персонал значително се увеличи. Най-често фармацевтите (+ 106%), медицинските сестри (+ 52%) и 
фелдшерите (+ 43%) се изискват в лечебните заведения", се посочва в представения материал. 
Фармацевтите уверено заемат първо място по брой на обявените свободни работни места както средно в Русия, така и в 
много региони. Нараства нуждата от лечебни заведения и лекари. Така през 2021 г. броят на офертите в денталните 
клиники в "Авито Работа" са се увеличи с 40%. Можем да отбележим и повишения интерес от страна на работодателите 
към терапевти (+38%), ортопеди (+37%), хирурзи (+37%). По време на пандемията нарасна нуждата от лечебни заведения 
и младши персонал. Броят на свободните работни места за санитари почти се удвои (+95%), а средната им заплата се 
увеличи с 12% и възлиза на 28 000 рубли. 
Повишили са се офертите за заплати и за други медицински професии. Средната заплата на лекарите в страната за 2021 г. 
се е увеличила с 20%. Най-много са се увеличили заплатите на фелдшерите (+20%) и акушер-гинеколозите (+19%). Средно 
работодателите са готови да предложат на фармацевтите 40 000 рубли (срещу 35 000 рубли през 2020 г.). Заплатата на 
ортодонтите през последната година се увеличи с 80% и възлиза на 45 хиляди рубли, на зъболекарите-терапевти - с 39% 
и възлиза на 25 хиляди рубли. 
Активността на кандидатите сред представителите на медицинските професии нараства постоянно. През 2021 г. се е 
увеличил с 13% спрямо 2020 г. В същото време най-често кандидатите са търсели работа като зъболекар. Сред 
медицинските сестри най-голямо търсене на кандидатите за работа е било за работни места на асистент (+10%), 
медицинска сестра (+9%), фармацевт (+9%). 
В столицата Москва водещите професии, които показаха най-голямо увеличение на предлагането на пазара на труда в 
Москва, включват фармацевти (+140%), акушер-гинеколози (+140%), терапевти (+92%), невролози (+82%), козметолози ( 
+73%) и медицински сестри (+68%). 
В столичния регион най-бързо растящите заплати са медицинските сестри (+45%), лекарите по ултразвук (+44%) и 
хигиенистите (+25%). За фармацевтите средната заплата се е увеличила с 20%. Работодателите са готови да им платят от 
55 хиляди рубли. При работните места за медицински сестри предложенията за заплати са нараснали с 11% в сравнение 
с 2020 г. 
 
√ Нова газова сделка на Путин с Китай изстреля рублата нагоре 
Сделка за доставка на природен газ от Русия за Китай изстреля нагоре рублата и акциите на енергийните компании. 
Руската валута поскъпна с около 1% (до 76 рубли за 1 щ. долар) след работния обяд на Владимир Путин с китайския 
лидер Си Цзинпин, предаде Reuters. Русия се споразумя за 30-годишен договор за доставка на природен газ за Китай по 
нов тръбопровод. Ставайки третия доставчик на газ, Москва ще укрепи съюза си с Пекин на фона на обтегнатите ѝ 
отношения със Запада заради Украйна. „Беше направена стъпка напред за газовата ни индустрия. Имам предвид новия 
договор за доставката на 10 млрд. куб. м годишно за Китай“, изтъкна Путин, който беше в Пекин за откриването на 
Зимните олимпийски игри. 
Руският газов гигант "Газпром" посочи в специално изявление, че планира да увеличи износа на газ за Китай до 48 млрд. 
куб. м годишно, включително и чрез новия тръбопровод. Първите доставки през тръбата, която ще свърже Далечния 
изток със североизточен Китай, се планират за след 2-3 години. Русия изпраща газ до Китай от 2019 г. чрез тръбопровода 
"Силата на Сибир" (Power of Siberia). През миналата година износът е достигнал до 16,5 млрд. куб. метра, като плановете 
бяха обемът да се увеличи до 38 млрд. куб. м до 2025 г. 
Русия е най-големият доставчик на природен газ в Европа. Западните страни се опасяват, че доставките могат да бъдат 
прекъснати в случай на конфликт. Новата сделка с Пекин обаче няма да позволи на Москва да отклонява газ, който иначе 
е насочен към Европа, тъй като тръбата ще минава през остров Сахалин, който не е свързан с европейската 
тръбопроводна мрежа на Русия. 
 
√ Китайският лидер се срещна с генералния секретар на ООН 
В събота в Пекин китайският председател Си Дзинпин се срещна с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, който 
бе поканен да присъства на Зимните олимпийски игри в Пекин, предава Радио Китай. 
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Си Дзинпин подчерта, че Пекин тържествено е поел ангажимент към международната общност да проведе успешни 
Зимни олимпийски и параолимпийски игри. Домакинството на Китай под мотото „прости, безопасни и вълнуващи 
олимпийски игри“ предоставя сцена за спортистите от цял свят. Това ще бъде от полза за реализирането на целта за 
изграждане на „Здрав Китай“ и в същото време ще даде увереност и сила на поразения от пандемията свят. 
Си Дзинпин посочи също, че Китай ще продължи да подкрепя ООН, да демонстрира своя цялостен модел и отговорност, 
както и да дава нов принос за поддържането на световния мир и развитие и изграждането на общност на споделената 
съдба. 
Гутериш поздрави Китай за изключителната церемония по откриването на Зимните олимпийски игри в Пекин. „Китай 
работи усилено и до момента е предоставил 2 милиарда дози ваксини на света. Това е огромен принос в борбата срещу 
пандемията. ООН благодари на Китай за твърдата подкрепа. Партньорството с Китай е важен стълб за ООН и 
многостранността“, каза Гутериш. 
 
√ Понижения на европейските борси в края на седмицата 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха понижения в ранната търговия в петък, след като 
участниците на пазара продължиха да залагат на увеличение на лихвените проценти на ЕЦБ през тази година на фона на 
инфлационния натиск в еврозоната, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 3,89 пункта, или 0,83%, до 464,74 пункта, след като в предходната 
сесия изгуби близо 2% от стойността си. Немският показател DAX се понижи със 167,95 пункта, или 1,09%, до 15 200,52 
пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 18,34 пункта, или 0,24%, до 7 547,18 пункта. 
Френският измерител CAC 40 регистрира спад от 55,52 пункта, или 0,79%, до 6 950,11 пункта. 
На заседанието си в четвъртък ЕЦБ запази основните си лихвени проценти без промяна и заяви, че не планира 
увеличение, докато инфлацията не достигне целевото ниво от 2%. Това обаче не спря спекулациите, че централната 
банка ще предприеме мерки за затягане на паричната политика. 
Въпреки пониженията в ранната търговия в петък, STOXX 600 бе на път да завърши седмицата със скромен ръст, 
подкрепен от финансовия сектор, които печели от очакванията за повишаване на лихвите. 
В същото време технологичният индекс SX8P се понижи с 0,63%, като от началото на годината той е изгубил около 14% от 
стойността си, след като инвеститорите се отдръпнаха от сектора. 
Английската централна банка отново повиши водещата си лихва в опит да постави под контрол инфлацията в страната. 
Комитетът по паричната политика прие с 5 на 4 гласа увеличение на ставката с 25 базисни пункта до 0,5%. С това решение 
се отбеляза  и първият случаи от 2004 г. насам, в който ЕЦБ повишава лихвите си при две поредни срещи. 
„Опасенията за инфлацията висят над пазарите, като се очертава нарастване на разходите за живот на фона на затягането 
на паричната политика и липсата на признаци за забавяне на поскъпването на енергията“, коментира Сюзан Стрийтър, 
старши анализатор на инвестиции и пазари в Hargreaves Lansdown. 
Междувременно поръчките за индустриални и промишлени стоки в Германия нараснаха по-рязко от очакваното през 
декември 2021 г. Поръчките за промишлено производствени стоки се повишиха през декември с 2,8% спрямо ноември, 
когато нараснаха с 3,6%. 
Акциите на Assa Abloy поскъпнаха с 5,09%, след като най-големият производител на ключалки в света отчете по-добър от 
очаквания ръст на печалбата за тримесечието. 
Цената на книжата на датската пивоварна Carlsberg се повиши с 0,52%, след като нейният финансов отчет също надмина 
прогнозите на анализаторите. 
Акциите на TomTom поевтиняха с 16,42%, след като нидерландската компания за навигация и дигитално картографиране 
заяви, че повече проблеми с веригата за доставки през 2022 г. и отчете по-голяма от очакваната тримесечна загуба. 
Сериозни загуби на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха понижения в четвъртък, след като наскоро подновеният интерес на 
инвеститорите към технологичния сектор  се срина на фона на рязкото поевтиняване на акциите на Meta заради 
разочароващите тримесечни резултати на компанията, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones регистрира спад от 518,17 пункта, или 1,45%, до 35 111,16 пункта, Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи със 111,94 пункта, или 2,44%, до 4 477,44 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq записа спад от 583,73 пункта, или 3,74%, до 13 878,82 пункта, регистрирайки 
най-лошата си сесия от септември 2020 г. 
До тези резултати се стигна, след като акциите на Meta се сринаха с 26,4% на фона на разочароващия финансов отчет на 
фирмата за последното тримесечие. Компанията, която преди бе известна като Facebook, отчете спад от 8% на годишна 
база на нетната печалба и даде по-слаби прогнози за следващото тримесечие. За първите три месеца на 2022 г. 
компанията на Зукърбърг очаква ръст на приходите между 3% и 11% на годишна база заради затрудненията в рекламния 
бизнес. 
„Facebook гради увереност“, коментира Джей Джей Кинахан, старши пазарен стратег в TD Ameritrade. „Акциите на 
компанията са основана част от много портофилиа, така че когато за нея настъпят трудни времена, общата увереност се 
разтърсва. Въпросът сега е дали това е проблем конкретно за Meta или за всички като цяло“, добави той. 
Други социални мрежи последваха срива на Meta, като акциите на Snap и Twitter поевтиняха съответно с 23,60% и 5,56%. 
Спадовете в четвъртък дойдоха, след серия от четири дни на ръст за водещите индекси, поведени от добрите финансови 
отчети на Alphabet, Microsoft и Apple, които напомниха на инвеститорите, че фундаментите в технологичния сектор 
продължават да са добри. Слабото представяне на Meta обаче отново обърна траекторията. Акциите на Microsoft, Apple и 
Alphabet поевтиняха съответно с 3,90%, 1,67% и 3,32%. 



19 

 

Междувременно цената на книжата на Spotify се срина с още 16,76%, след като аудио стрийминг гиганта отчете забавяне 
на растежа на премиум абонатите. 
Извън технологичния сектор, акциите на компонента Dow на Honeywell поевтиняха със 7,62%, след като компанията 
представи малко по-добра от очакваното печалба, но не отговори на прогнозите на анализаторите за приходите и даде 
по-ниски насоки. 
На икономическият фронт, заявленията за помощи при безработица в САЩ достигнаха 238 хил. през седмицата, 
приключила на 29 януари, съобщи Министерството на труда. Това представлява спад в сравнение с предходната 
седмица, данните за която бяха ревизирани нагоре до 261 хил. заявления. 
Оптимизъм в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха повишения в петък, след 
като инвеститорите пренебрегнаха тежките загуби на Уолстрийт. 
Хонконгският бенчмарк Hang Seng отчете ръст от цели 771,03 пункта, или 3,24%, до 24 573,29 пункта. Борсата в Хонконг 
отвори врати след няколко почивни дни по случай празненствата около Китайската Нова година. Пазарите в 
континентален Китай продължават да са затворени. 
Листнатите в Хонконг акции на HSBC и Standard Chartered поскъпнаха с 4,99% и 4,83%, след като Английската централна 
банка отново повиши основния си лихвен процент. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 198,68 пункта, или 0,73%, до 27 439,99 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 42,44 пункта, или 1,57%, до 2 750,26 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 записа ръст от 42,2 пункта, или 0,6%, до 7 120,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 3,29 пункта, или 0,53%, до 622,07 пункта. BGBX40 се понижи с 0,48 пункта, или 0,34%, до 
141,83 пункта. BGTR30 остана почти без промяна при ниво от 696,63 пункта. BGREIT напредна с 0,18 пункта, или 0,11%, до 
165,20 пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1432 долара 
Курсът на еврото днес остана уверено над прага от 1,14 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1432 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1464 долара. 
 
√ Цените на петрола не намират единна посока в началото на седмицата 
Цените на петрола не намират единна посока в понеделник, след като някои инвеститори прибраха печалби на фона на 
признаците за напредък в преговорите между САЩ и Иран за ядреното споразумение, докато други продължиха да 
залагат на поскъпване на фона на нарастващото потребление и ограниченията в предлагането, предаде Ройтерс. 
Към 8:55 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,30 долара, или 032%, до 93,57 долара за барел, след като по-
рано достигна 94 долара за барел. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,18 долара, или 0,19%, до 
92,13 долара за барел. 
И двата бенчмарка поскъпнаха с повече от 2 долара в петък, записвайки седми пореден седмичен ръст на фона на 
продължаващите проблеми с доставките. 
„Инвеститорите прибраха краткосрочни печалби на фона на новините за напредък в ядрените преговори между САЩ и 
Иран, но след техническите корекции отново имаше нови покупки, тъй като се очаква глобалното предлагане да остане 
ограничено“, каза Тацуфуми Окоши, старши икономист в Nomura. 
Администрацията на президента на САЩ Джо Байдън в петък отмени действието на санкциите срещу гражданската 
ядрена програма на Иран, докато преговорите за възстановяване на ядреното споразумение от 2015 г. навлизат в 
последния си етап. 
Ако САЩ отменят напълно санкциите срещу Иран, страната може да увеличи доставките на петрол, което ще подобри 
предлагането в световен мащаб. 
„Инвеститорите очакват повече обрати в преговорите между САЩ и Иран, като скоро няма да бъде постигнато 
споразумение“, коментира Казухико Сайто, главен анализатор във Fujitomi Securities Co Ltd. 
„На пазара продължава да властва оптимизма, като инвестиционните банкери прогнозираха, че Брентът ще достигне 100 
долара за барел, а глобалното предлагане ще продължава да бъде ограничено, тъй като ОПЕК+ не постига целите си за 
производство и Съединените щати не повишават значително производството“, каза той. 
Цените на суровия петрол, които вече се покачиха с около 20% тази година, вероятно ще надминат 100 долара за барел 
поради силното глобално търсене, твърдят анализатори. 
 
Investor.bg 
 
√ Особено трудната среща на канцлера Шолц с Байдън 
Сега Германия, а не САЩ, ще трябва да спечели отново загубеното доверие 
Ако не беше кризата с коронавируса и беше възможно да се стигне до ръкостискане, такова щеше да има. Откакто не 
Доналд Тръмп, а Джо Байдън е в Белия дом, германо-американските отношения се подобриха значително. 
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Когато в понеделник Байдън приеме за първи път във Вашингтон новия германски канцлер Олаф Шолц (SPD), приемът 
ще бъде по-сърдечен, отколкото по време на първото посещение на Ангела Меркел (CDU) при Тръмп, когато последният 
отказа да се ръкува с канцлера. Германското правителство нарича администрацията на Байдън "късмет". 
Първата лична среща между Шолц и Байдън е нещо повече от класическо посещение при встъпване в длъжност, а 
специална среща по време на голяма дипломатическа криза, в която новият канцлер е подложен на критики. Шолц е 
обвиняван, че действа твърде предпазливо в рамките на украинската криза, а някои членове на Конгреса на САЩ вече 
смятат германския канцлер за „ненадежден". 
Когато Байдън замени Тръмп в Белия дом, САЩ трябваше да положат усилия за възстановяване на трансатлантическите 
отношения, казва пред Handelsblatt Рейчъл Рицо, експерт по Европа в Атлантическия съвет. „Сега изглежда е обратното: 
германците са тези, които трябва да се грижат да поправят нещата“. Това доста ясно очертава мисията на Шолц във 
Вашингтон. 
Затова за Шолц залогът с това посещение във Вашингтон е голям: Западът трябва да изпрати сигнал за единство на 
Москва. И подобно на Меркел Шолц трябва да спечели доверието на президента на САЩ, за да може да поеме по-силна 
инициатива в политиката за Русия. 
Дискусията за „Северен поток 2" ще играе централна роля 
Всеизвестно е, включително и в Москва, че САЩ са сериозни в заплахите си за санкции срещу Русия. По-малко ясно е 
доколко сериозен е ЕС. От една страна, това се дължи на президента на Франция Еманюел Макрон, който е обвиняван, 
особено в Източна Европа, че води паралелна дипломация с Русия, като вероятно дори се стреми към собствена сделка 
за сигурност с Путин. 
Но вина носи и от Шолц, който трудно определи "Северен поток 2" като инструмент за санкции и досега само скрито 
посочва, че спорният газопровод няма да бъде пуснат в експлоатация, ако кризата в Украйна се изостри - за 
раздразнение на САЩ. Поради това обсъждането на газопровода „Северен поток 2" в Балтийско море ще играе 
централна роля по време на пътуването на Шолц. 
Канцлерът сам си навлече нещастието. Той многократно заяви, че газопроводът трябва да се разглежда като проект на 
„частния сектор" - формулировка, която предизвика значително раздразнение във Вашингтон. 
През лятото на миналата година Германия и САЩ се споразумяха за декларация относно "Северен поток 2", в която 
Германия се ангажира, че „Русия няма да използва нито един газопровод, включително "Северен поток 2", за постигане 
на агресивни политически цели". 
Въпреки че текстът остава неясен в някои части, американците тълкуват споразумението като косвен ангажимент, че вече 
завършеният газопровод няма да бъде пуснат в експлоатация в случай на руска агресия срещу Украйна. 
Продължаване на политиката от ерата на Меркел 
Твърди се, че това тълкуване е било прието и от германското правителство: В коалиционните среди се говори, че е поет 
неофициален ангажимент, който допълва декларацията. Според него бившият канцлер Ангела Меркел е уверила 
президента на САЩ Байдън, че "Северен поток 2" няма да бъде пуснат в експлоатация, ако Русия нахлуе в Украйна. 
Меркел е направила това и от името на Шолц, се казва още в изявлението. 
Когато Шолц обяви газопровода за неполитически въпрос едва встъпил в длъжност, американците се опасяваха, че 
новият канцлер иска да постави под въпрос трудно постигнатия компромис за "Северен поток 2". Гневът им обяснява 
защо критиките към германската външна политика са толкова остри през последните седмици. 
Това се отнася и за спора за военната помощ за Киев. Отказът на Берлин да доставя оръжия на украинската армия се 
разглежда в САЩ почти толкова критично, колкото и "Северен поток 2".Въпреки това тази сдържаност не е промяна на 
курса, а продължение на политиката от времето на Меркел; тя е известна на американците отдавна. Ако Шолц не беше 
предизвикал съмнения относно своята надеждност с изявленията си за "Северен поток 2", едва ли щеше да има толкова 
разгорещен дебат по този въпрос. 
Шолц, който претендира, че говори на ясен език, все още не може да си позволи да съчетае думите "Северен поток 2" и 
санкции в едно изречение. На въпроса за газопровода той отговаря, че „всичко подлежи на обсъждане, ако има военна 
намеса срещу Украйна". Той вече не повтаря описанието на проекта като „чисто частен". Но дори и новият език не се 
ангажира със санкции; могат да се обсъждат много неща. 
Пътуването няма да промени позицията на Шолц 
Трудно е да се обясни защо Шолц остава неясен. От политическа гледна точка това е безсмислено. Американците 
отдавна са взели решение: Ако руската армия нахлуе в Украйна, пускането в експлоатация на "Северен поток 2" е 
немислимо. Всеки, който продължава да работи по проекта, трябва да очаква санкции от САЩ. 
Европейската комисия е също толкова решителна. Съдбата на тръбопровода "зависи от поведението на Русия", заяви 
ръководителят на ЕК Урсула фон дер Лайен в интервю за Handelsblatt. 
Според източници от правителствените кръгове Шолц няма да промени позицията си по време на пътуването си до САЩ, 
нито пък ще измести акцента - например като отхвърли по-ясно "Северен поток 2" в случай на руска инвазия. 
Германската страна не очаква и президентът на САЩ Байдън да окаже натиск върху Шолц в тази посока по време на 
срещата. 
Но идеята, че Германия може да открие газопровода против заявената воля на най-близките си партньори, докато 
Украйна бива завладявана от руски танкове, е абсурдна. Особено след като коалиционните партньори на Шолц - 
Зелените и либералите, които отдавна критикуват петролопровода - също никога не биха подкрепили подобна политика. 
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√ Когато компаниите умишлено не искат да растат 
Все повече фирми избират да не се разрастват. Проучванията показват дори, че тези компании са по-иновативни, 
по-икономични и по-устойчиви на кризи 
От 2001 г. насам Richard Henkel GmbH генерира приблизително един и същи оборот. Приходите възлизат на 3,5 млн. евро 
годишно. Производителят на градински мебели с около 50 служители е доволен от това и не планира да променя нищо. 
И то не защото търсенето на неговите мебели, които се произвеждат изключително в Германия, намалява. Напротив, то 
се увеличава. В един момент базираният в Швабия семеен бизнес просто решава, че не иска повече да се разраства. 
С това Richard Henkel GmbH е една от нарастващия брой компании, които прилагат стратегия против растежа. По 
същество това означава: „Потреблението на материали и ресурси не трябва да расте", казва Даниел Даймлинг, професор 
по бизнес администрация в университета в Хайлброн, пред ntv.de. Производството не се увеличава, броят на 
служителите не се увеличава, а оборотът също остава повече или по-малко постоянен. 
Забележително е, че такива компании все пак успяват да не фалират и не затъват, що се отнася до иновациите. Като 
правило те са дори по-иновативни от компаниите, които се фокусират нерефлективно върху растежа, казва Даймлинг. 
Това е така, защото „една компания може да насочи енергията си в две посоки", казва той. „Или насочвате тази енергия 
към разширяване, или към вътрешно усъвършенстване". С други думи, вместо да инвестират в маркетингови кампании, 
водещите компании за новия начин на правене на бизнес отвъд растежа влагат парите си в по-добри процеси и 
производствени методи - в повечето случаи това им позволява да увеличат печалбите си. 
„Вътрешен растеж“ 
Преди 20 години Henkel решава да намали производството си с две трети - вместо 24-часов режим на работа сега има 
само една смяна. Целта е: вместо да привличаме все повече и повече клиенти, да произвеждаме по-малко и по-
ефективно. За тази цел е направен преглед на цялата производствена верига и са потърсени възможни мерки. Чрез 
намаляване на потреблението на електроенергия, топлина и материали може да се увеличи печалбата. „Ако използвам 
по-малко ресурси, веднага спестявам пари“, казва Сузане Хенкел, управляващ директор на компанията, пред ntv.de. „Ако 
направя по-голям оборот, това не означава непременно, че накрая ще имам повече пари“. 
„Вътрешен растеж" - така го наричат в Henkel. Вместо да увеличава печалбите в краткосрочен план, тя предпочита да 
осигури бъдещето на компанията и на земята. Компанията е въглеродно неутрална от ноември 2021 г. насам. Така че 
планираното увеличение на данъка върху въглеродния диоксид няма да се отрази много на фирмата, а тъй като всичко 
се доставя от Германия - само текстилът се внася от Италия - не се плаща за дълги маршрути на доставка. Освен това 
компанията почти не се влияе от прекъсванията на веригите за доставки. Коронакризата не засегна Richard Henkel GmbH - 
на нито един служител не се е наложило да работи на намалено работно време дори за един ден, казва Сузане Хенкел: 
„Вътрешният растеж създава и стабилност“. 
Антирастежът също има своите граници 
Но, разбира се, това си има и своята цена. Градинските мебели на Henkel струват повече от тези на Ikea, но също така 
издържат по-дълго. Добрата новина за компанията: Търсенето на устойчиви продукти нараства значително. 
Устойчивостта става все по-важна тема за потребителите. През 2020 г. консултантската компания Ernst & Young (EY) 
проведе проучване сред 2500 германски потребители относно тяхното потребителско поведение. 52% заявяват, че 
обръщат внимание на устойчивостта, когато пазаруват - колкото по-млади са респондентите, толкова по-важна е 
устойчивостта. 
Проблемът е, че купувачите, които избират устойчиви продукти, често не са готови да платят повече за тях. Това, казва 
Нико Пех, професор в Университета в Зиген в областта на плуралната икономика, е проблем за компаниите, които 
следват стратегия, насочена срещу растежа. „В продължение на десетилетия се формира консуматорско общество, което 
се основава на все по-кратки цикли на потребление", обяснява експертът по въпросите на пост-растежа. „Доминира една 
екс и хоп потребителска култура, която не цени достатъчно дълготрайността и възможността за поправка“. 
Ето защо компаниите, които искат да произвеждат по-малко, ще трябва да дадат възможност на клиентите си да купуват 
по-малко. Но за това пък да платят повече за отделния продукт. Изглежда, че Richard Henkel е на прав път. Защото, за 
разлика от данните, събрани от EY, клиентите не са обезкуражени от по-високите разходи за устойчиви градински 
мебели. Особено търговските клиенти, които купуват шезлонги за плувни басейни или хотели, все по-често избират по-
издръжливи продукти. „През последните години забелязахме, че клиентите все повече търсят издръжливост", казва 
Хенкел. Според тях по-важно от цената е производителят да предлага и резервни части. 
Henkel се фокусира върху ремонтите, вместо да продава повече. Клиентите, закупили шезлонги от компанията през 1950 
г., които днес, 70 години по-късно, са счупени, често искат да закупят нови. Тези клиенти трябва да бъдат убедени да 
използват услугата за ремонт вместо това. Ремонтът е по-евтин от нов шезлонг, тъй като има по-малко разходи за 
материали и производство. Крайният резултат е, че на Henkel също така се изплаща да произвежда по-малко.  
Кой може да си го позволи? 
Според Даймлинг обаче не всички компании могат да се справят без растеж. По думите му особено големите 
корпорации изпитват трудности да преминат към политика, насочена срещу растежа. Когато се включи голям собствен 
или заемен капитал, натискът за бързо разрастване е по-голям. Особено за листваните на борсата компании това е 
особено трудно: „Акционерите инвестират, защото искат дивиденти. Те искат да получат пари, а това може да стане само 
чрез растеж", казва Даймлинг. Точно поради тази причина предимно малки и средни предприятия избират този път. 
Дори ако малките и средните предприятия не могат да се справят без външен капитал и в началото, това не изключва 
възможността за прилагане на стратегия, насочена срещу растежа, в бъдеще, добавя специалистът. В края на краищата 
всяка компания трябва да се развива в началото - тя рядко възниква от нищото. В даден момент обаче тя може да реши, 
че е пораснала достатъчно, и да премине към фазата след растежа. 
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Обратно към корените 
В Richard Henkel GmbH тази стратегия изглежда работи. От почти две десетилетия тя не се е разраствала и все още може 
да плаща на служителите си справедливи заплати, коледни премии и дори бонуси. Компанията се справя добре дори на 
фона на планираното увеличение на минималната работна заплата. Има дори фонд за спешни случаи за служители, 
които изпаднат в затруднение. 
Откакто дядото на Хенкел основава компанията през 1922 г., тя следва стратегия на поне слаб растеж. В старите 
документи за фактури отпреди 100 години пише: „Нови, но и ремонтираме“. Целта винаги е била да предлагаме 
издръжлив продукт. Когато през 2001 г. търсенето на устойчиви градински мебели рязко нараства, Хенкел и брат ѝ се 
опитват да увеличат производството. Но след това един голям клиент оттегля поръчката си в рамките на една седмица. 
Една трета от планираното производство внезапно отпада. Това е моментът, в който Хенкел решава: „Трябва да се 
върнем към корените си“. 
 
√ Назрява ли проблем на пазара на никел на фона на прехода към електрическа мобилност? 
През последното десетилетие липсват значителни инвестиции в нов производствен капацитет за никелова руда, 
което може да доведе до недостиг на пазара 
Докато много страни по света се насочват към постигане на целите за по-устойчиво бъдеще, големите икономики също 
приемат и насърчават налагането на електрическите превозни средства в опит да намалят въглеродните емисии от 
своите автопаркове, доминирани от двигателя с вътрешно горене. Те планират да помогнат на транспортния и 
енергийния сектор да дадат своя принос към ограничаването на глобалното затопляне под 2 градуса по Целзий.  
Един от ключовите фактори за реализирането на тази амбиция е никелът. За разлика от други метали с важна роля в 
производство батерии,, като кобалта и лития, никелът е уникален с това, че не се ръководи основно от международното 
търсене на батерии. Около 70% от световното производство на никел се консумира от сектора на неръждаемата стомана, 
докато батериите заемат скромните 5%, пише S&P Global. 
S&P Global Market Intelligence прогнозира световното потребление на никел да се възстанови на годишна база поради 
разширяването на капацитета при неръждаемата стомана в Китай и Индонезия. Очаква се търсенето извън Китай да бъде 
основният двигател на световния растеж по отношение на производствения обем на никела през 2022 г., а световното 
потребление на метала се очаква да нараства с годишен темп от около 7% между 2020 г. и 2025 г. 
От S&P Global прогнозират търсенето на никел от сектора на батериите също да се увеличава, като до края на 
десетилетието потреблението на метала в сектора ще нарасне с близо 35 на сто. 
Въпреки че предлагането на никел като суровина остава изобилно, производството на богати на никел катоди за 
литиево-йонни батерии е по-комплексно, тъй като при тези елементи чистотата на никела трябва да достига 99,8%. 
Суровината за производството му тук е никелов сулфат, докато при обработката на стомана се използва никелов чугун и 
латеритни скали, богати на желязо и алуминий, които обаче не са подходящи за батериите. 
Опасенията около наличието на доставки на висококачествен никел за постигане на целите за устойчивост на 
правителствата и производителите на оригинално оборудване нарастват от известно време. Тази година в индустрията се 
появиха нови разработки и решения, тъй като пазарът се адаптира към нарастващото търсене на метали за 
електромобилни батерии. 
 

 
 
Ролята на никела на фона на „зелената“ революция 
Налице е значително увеличение в броя на потребителите, които инвестират в електрически превозни средства. През 
2020 г. 75% от продажбите на новите превозни средства в Осло, Норвегия, представляват електромобили съществена 
промяна спрямо 2010 г., когато 75% от тези продажби принадлежат на дизеловите автомобили. 
Шънджън, Китай, е първият град в света, който електрифицира напълно своята мрежа от автобусен градски транспорт 
през 2017 г. 
Последните статистически данни на Китайската асоциация на автомобилните производители (CAAM) показват, че общото 
производство на автомобили, използващи нов вид енергия, от януари до ноември 2021 г. достига рекордните 3,02 
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милиона коли - нараствайки със 167,4% в сравнение със същия период на 2020 г., когато са произведени 1,28 милиона 
превозни средства. Продажбите на автомобили, използващи  нов вид енергия, за същия период се увеличават със 166,8% 
до 2,99 милиона броя. 
CAAM прогнозира, че годишните продажби на нискоемисионни автомобили през 2022 г. ще достигнат 5 милиона броя, 
което представлява ръст от 47% на годишна база.  
Според доклада „Световна прогноза за електромобилите 2021“ на Международната агенция по енергетика (МАЕ), броят 
на електромобилите по пътищата по целия свят достигна 10 милиона през 2020 г., което е увеличение от 43% спрямо 
2019 г. Междувременно Bloomberg New Energy Finance предвижда световните продажби на електрически леки коли да 
нараснат от 3 милиона през 2020 г. до 66 милиона броя през 2040 г., дори без допълнителна политическа подкрепа. 
Очаква се никелът да играе съществена роля на фона на грандиозните прогнози за растежа на електромобилния 
автопарк и революционните промени в бъдещето на транспорта. Никелът увеличава енергийната плътност на батериите 
и следователно общия пробег на автомобила. Характеристиките на самите батерии също се променят – от традиционната 
формула NMC 3-3-3 (три части никел, една манган и кобалт) до най-новата NMC 8-1-1 (осем части никел, една манган и 
кобалт). 
Но тук се появяват опасенията относно добива на никел. През последното десетилетие липсват значителни инвестиции в 
нов производствен капацитет за никелова руда, както и подобен недостиг на нови проекти за никелов сулфид, 
планирани в средносрочен план. Залежите на никелов сулфид представляват най-малката част от световните никелови 
активи, въпреки че съдържа много висока чистота, която е подходяща за производството на батерии. 
Както никеловият сулфид, така и латеритните руди в момента се използват главно за производство на никелови продукти 
за неръждаема стомана и сплави, насочвайки наличните доставки далеч от сектора на батериите. 
В опит да компенсират недостига на никелов сулфат, някои производители разтварят никелови брикети (с 99,8% чистота) 
със сярна киселина. Това превключване оказа отрицателен натиск върху наличността на никеловите брикети, търгувани 
на Лондонската борса за метали, която се понижава с 40,4% от 8 септември 2021 г. до 110 358 метрични тона на 7 
декември, според анализатора на Market Intelligence Джейсън Сапор. 
Осигуряването на нови доставки на никелов сулфат е належащ проблем, който производителите на батерии, 
производителите на оригинално оборудване трябва да решат. 
Предлагането на никелов сулфат за батерии се променя, но дали това е устойчиво? 
Много производители търсят алтернативни решения за доставка на никелов сулфат. 
Китайската Tsingshan Holding Group Co., най-големият производител на никел в света, заяви, че ще доставя никелова 
суровина, получена от преобразуван никелов чугун от операциите си в Индонезия, който по-късно ще бъде 
допълнително обработен за извличане на никелов сулфат за батерии. Компанията ще доставя 100 хил. тона никел на 
китайските компании Huayou и CNGR Advanced Materials за период от една година.  
През април китайският производител на енергийни суровини и материали CNGR обяви, че ще си партнира с базираната в 
Сингапур Rigqueza International за създаване на съвместно предприятие в Сулавеси, Индонезия, за производство на 
никел. 
CNGR планира да произвежда годишно 30 хил. тона никел в проект на стойност 243 милиона долара. 
Тези планове предизвикаха вълнение както на физическия, така и на фючърсния пазар, разпалвайки дискусии относно 
това дали старата технология за производство на никел може да послужи като ново решение за облекчаване на 
ограниченията на доставките на пазара в дългосрочен план. 
Стара технология за решаване на бъдещ проблем? 
През последните години бяха проучени и други алтернативи за справяне с възможния недостиг на никел, като например 
преработка на латеритен материал от по-нисък клас в междинни продукти, преди да се постигне качество, отговарящо на 
изискванията за производство на батерии. 
Смелият ход на Tsingshan в опит да разреши проблема с недостига на доставки в индустрията, за да отговори на 
търсенето на електромобили, беше определен като „революционен“ за пазара на никел, не само за справяне с 
проблемите с доставките, очертани по-рано, но също и поради по-високия марж, който никеловият чугун предоставя, тъй 
като е значително по-евтин. 
Въпреки това, има съмнения, че производителите на оригинално оборудване извън Китай биха желали да заложат на 
батерии, които съдържат никелов сулфат, произведен от тази суровина, също поради въздействието на производствения 
процес върху околната среда. 
Tsingshan посочва, че има за цел „да поддържа и насърчава енергоспестяването, намаляването на емисиите и защитата 
на околната среда“. Тъй като електромобилната индустрия играе ключова роля в енергийния преход, китайската 
компания неизбежно ще се сблъска с продължителен натиск да поддържа настоящите зелени стандарти. 
Плюсове и минуси 
Като се вземат предвид всички фактори, методът за извличане на никел чрез никелов чугун със сигурност предлага на 
индустрията повече възможности за облекчаване на пазара на суровини в краткосрочен план, за понижаване на цените 
като цяло и за облекчаване на разходите на азиатските производители на катоди. 
Разработчиците на батерии биха могли да пренасочат тези спестявания към инвестиции в потенциално по-рентабилни и 
устойчиви операции, заключва S&P Global. 
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Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Държавата ще надзирава всички строежи, кметът - само остъкляването на балконите 
в. 24 часа - Рашков проверява Борисов по сигнали на свидетели, а не потърпевши. Разследва и "Хемус", КЕВР и детската 
болница 
в. Монитор - В Испания спасяват 100 пъти повече хора отколкото у нас 
в. Телеграф - Удрят болниците с тройни сметки за ток 
в. Труд - Връзват ръцете на колекторските фирми  
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа - Надига се вълна от постковид синдром, но няма да има клинична пътека за лечението му 
в. 24 часа - Почнаха и новите в "Булгаргаз" - сенки на посредници заради едни 1 млрд. лева 
в. Монитор - Пенсията ще замести едва половината от дохода за 2022 г. 
в. Телеграф - Министър се ожали от война срещу кабинета за газа 
в. Труд - Политологът Слави Василев пред "Труд": Кирил Петков има намерение да премахне ветото за PC Македония 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Никола Минчев, председател на народното събрание: Няма да има промени в други закони през бюджета - 
качественото законодателство е наш приоритет 
в. Монитор - Доц. Стойчо Стойчев, политолог и преподавател в СУ "Климент Охридски": Нито една партия в коалицията 
няма интерес от предсрочен вот 
в. Телеграф - Зам.-директорът на НСлС Ясен Тодоров: Мит е, че над главния прокурор е само Господ 
в. Труд - Росен Желязков, депутат от ГЕРБ, пред "Труд": Предложеният бюджет е проинфлационен  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Кои, кого и как ще прескочи по темата "Северна Македония" - двама президенти или двама премиери 
в. 24 часа - Телата от миналото взеха да изплуват 
в. Монитор - Енергиен шок и компенсации 
в. Телеграф - България се превръща в здравен концлагер 
в. Труд - Конституцията и партийните лилипути 
в. Труд - Пишат черен закон, диктуван от Прокопиев 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок” 

- При какви мерки и организация ще започне вторият учебен срок? Гост: Ваня Кастрева – началник на РУО - София-
град 

- За цените на тока и газа и решенията в енергетиката. Гост: Богомил Манчев – енергиен експерт 
- Клати ли се управленската коалиция и какво да очакваме на политическата сцена? Гости: Любомир Стефанов – 

политолог; Петър Чолаков – политолог 
- От каква реформа се нуждае спешната помощ? Гост: Д-р Делян Георгиев - дългогодишен спешен медик 

понастоящем кмет на столичния район „Изгрев“ 
бТВ, „Тази сутрин“ 

- Как ще започне вторият учебен срок в пика на петата вълна? Гост: Мария Гайдарова – заместник-министър на 
образованието 

- Бюджет на инфлацията или бюджет на растежа 
- Защо втори месец хората в Триград живеят откъснати от света 

 
√ Предстоящи събития в страната на 7 февруари 
София 

- От 12:00 ч. в голямата зала на БТА ще се проведе пресконференция от името на Управителния съвет на Български 
зъболекарски съюз (БЗС) на тема: „Бюджет 2022 г. в сферата на здравеопазването и отговор на претенции от 
Българската асоциация на зъботехниците (БАЗ) относно изработване на цели протези по Националния рамков 
договор (НРД)“. 

- От 11:30 ч., Гражданският съвет към ВСС се събира извънредно по искане на Българската асоциация на съдиите 
по вписванията.  

*** 
Бургас 

- Подбрани снимки от VIII Международен фотосалон Пловдив 2021 ще бъдат представени в Експоцентър „Флора“. 
Експозицията ще бъде отворена за посетители от 07 февруари до 06 март при свободен вход. 

- От 14.30 часа в хотел „България“ ще се проведе среща, организирана от представителите на Бургаската 
регионална туристическа камара. 

*** 
Варна 
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- От 10.30 часа в хотел „Интернационал“ ще се проведе среща, организирана от представителите на Бургаската 
регионална туристическа камара. 

- От 12.00 часа на паметника на Капитан Петко Войвода, пред сградата на Районен съд – Варна от ще бъдат 
отбелязани 122 години от кончината на големия българин и родолюбец Капитан Петко Киряков – Петко Войвода. 

*** 
Стара Загора 

- Учениците от първи до четвърти клас на училищата от Старозагорска област да започнат обучение присъствено 
от 7 февруари. 

*** 
Пловдив 

- От 11:00 ч. в Пресклуб БТА (ул. „6 септември” 140) ПП „Обединени земеделци“ организира пресконференция. 
*** 
Добрич 

- Със Заповед на директора на РЗИ -Добрич от 00:00 часа на 7 февруари се въвеждат противоепидемични мерки 
на територията на областта. Учениците от пети, шести, осми, девети и единадесети клас в общините Добрич, 
Балчик, Каварна и Шабла ще учат онлайн. 

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

