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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Радио Видин 
 
√ Минималната работна заплата- отдавнашен спор между синдикати и работодатели 
Вдигане на минималната работна заплата /МРЗ/ на 710 лева е заложено от началото на април, заяви пред БНР 
вицепремиерът и финансов министър Асен Василев. Повишението зависи от парламента, който винаги може да промени 
параметрите. 
"Това, което дълги години се е случвало, последните 15-20 години, това което се случва, е един постоянен танц, където 
синдикатите казват искаме по- висока минимална заплата, работодателите казват ние не искаме по- висока минимална 
заплата, защото това ще доведе до безработица и този танц последните 20 години видяхме докъде ни доведе. Трябва да 
има ясни принципни критерии, това, което и обсъждахме. Ние в коалиционното споразумение сме заложили за 
максималния осигурителен доход 2,3 средната работна заплата, т.е. когато се вдига средната работна заплата в 
индустрията, се вдига максималният осигурителен доход. По същия начин в Европа в момента се обсъжда директива 
минималната работна заплата да бъде 50% от средната. Т.е. пак когато се вдигат средните заплати да се вдигат и 
минималните. Така, как да кажа, този ежегоден панаир, ако искаме така да го наречем, ще изчезне и ще има абсолютна 
предвидимост какво се случва спрямо това как се развива икономиката и как се развиват средните нива на заплащане в 
икономиката", обясни Асен Василев. 
Според видинчани увеличението на минималната заплата на 710 лева не е достатъчно за нормален живот: 
"Трябва повече, както и пенсиите... Те хубаво увеличават, но като спрат за данъка, те си остават същите. Не е нормално... 
710 лева не стигат на никого. Необходимо е да се увеличи, но с повече. Това са дребни промени, недостатъчни... И с 
удръжките дори стават много по- малко. Не е нищо на база инфлацията в страната... То инфлацията вече ги е изяла. 
Предполагам, че няма да стигнат за нищо. Над 800 трябва да е. Аз живея на село и там цените са безбожни... Колкото е 
навсякъде по света, защо да е по- различна... За нищо не стигат, всичко са дигнали- тока, водата, всичко. Най- малко 1000 
лева да е... Има нужда да се увеличи, предполагам че поне до стандартите на Европейския съюз трябва да се увеличи. Аз 
за малко съм се прибрал и една от причините да напусна България е точно ниското заплащане. Аз съм в Англия от 5 
години и не мисля да се връщам за постоянно, поне за момента. В момента там минималното заплащане е 8-9 паунда на 
час. Стига им да живеят добър живот, да спестяват, да ходят на почивки... При положение, че всички цени са се 
увеличили минималната заплата направо е нищо. 710 лева ние не можем да ги вземем чисто. Като ни спрат за 
осигуровки, данъци и какво ще вземе без стаж. Около 650 ти остават чисти и какво правиш с тях с 4 човека вкъщи..." 
КНСБ подкрепя всички цели на изпълнителната власт за ръст на минималната заплата по начин, който да позволява 
нейният размер да бъде достатъчен за издръжката на един работещ и семейството му. Това е дългогодишно искане, 
което мотивират на всяко тримесечие чрез изследването "Заплата за издръжка". От КНСБ припомнят, че едва 30% от 
наетите по трудово и служебно правоотношение получават заплата, която да е равна или по-висока от размера на 
"Заплатата за издръжка". Това налага провеждането на спешна догонваща политика по доходите. Част от тази политика е 
и минималната заплата. Предвижданото увеличение е недостатъчно, за да се компенсира реално загубената 
покупателна способност на домакинствата. 
"Има сблъсък между синдикалната и работодателската позиция. Нашите експертни разчети на макроикономическите 
показатели за страната, за цялата макроикономическа картина показват, че едно такова увеличение на минималната 
работна заплата за страната е възможно. Следва да отбележим, например, за 2021 година бяха изхарчени над 6 
милиарда лева за ковид мерки като и през тази година се предвиждат над 2 милиарда лева от страна на държавата 
отново за ковид мерки. Като тук трябва да отбележим, че по- голямата част от тези средства, които са предвидени за 
справяне с кризата са насочени към бизнеса", каза Росица Макелова- научен секретар в Института за социални и 
синдикални изследвания на КНСБ. 
През миналата година брутната "Заплата за издръжка" за всеки един от двама работещи родители с едно дете е 
нараснала със 117 лв. За работещ, който живее сам, тя се е увеличила със 130 лв. от началото на 2021 г. За последното 
тримесечие на миналата година необходимият доход за осигуряване на социално приемлив начин на живот за едно 
работещо лице е 1 479 лева, а при двама работещи в семейство с едно дете всеки един от тях трябва да взема не по-
малко от 1 331 лева. Ако само единият от родителите работи, той трябва да осигурява заплата в размер не по-нисък от 
2662 лв. Това показват последните данни от наблюдението на потребителските цени и необходимата заплата за 
издръжка към декември на КНСБ. 
По проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година Асоциацията на индустриалния 
капитал в България /АИКБ/ смята, че през последните години политическите партии, водени от политически популизъм и 
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търсейки бърза и пряка политическа и електорална изгода, приеха решения и извършиха действия и бездействия, които 
разрушават пенсионно-осигурителния модел в България. Предложеният законопроект затвърждава това тяхно 
становище, защото предлага продължаване на политики и мерки, които не подкрепят, като: необоснованото в период на 
икономическа криза административно и необосновано от икономическите реалности увеличение на минималната  
работна заплата, вместо изработването на прозрачен механизъм за договаряне на размера на МРЗ по икономически 
дейности.  
Най-общо казано увеличението на МРЗ ще се отрази негативно на бизнеса, коментира изпълнителният директор на АИКБ 
Добрин Иванов: 
"Ще се повишат разходите за труд в момент, в който бизнесът е притиснат от повишени разходи за електроенергия, за 
повишени разходи за газ и намалени приходи вследствие на пандемията COVID-19. Това е поредният удар срещу 
жизнеспособността на бизнеса. Така че най- общият коментар е негативно." 
По отношение на минималната работна заплата трябва да се измисли обективен механизъм, който да отчита 
икономическите реалности: 
"Т.е. повишение на производителността, повишение на инфлацията и други икономически реалности, които имат пряко 
влияние върху размера на минималното възнаграждение за най- ниско квалифицирания труд."  
Всички позиции по темата може да чуете в звуковия файл.  
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√ КЕВР започва проверка за сключени сделки на пазара на природен газ 
Със заповед на председателя на КЕВР от 07.02.2022 г. работна група на регулатора от Дирекция „Мониторинг и контрол 
по изпълнение на Регламент /ЕС/ 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с 
енергия /REMIT/“ започва проверка на сключени сделки на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за периода 1-7 февруари 2022 г. 
Проверката е за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение на чл. 3 и чл. 5 от Регламент REMIT. 
Повод за назначената проверка са медийни публикации през последните дни, по които Комисията се самосезира. 
След задълбочено проучване на всички изнесени факти и обстоятелства работната група предстои да изготви доклад за 
резултатите от проверката. 
В съответствие с изискванията на REMIT докладът ще бъде обсъден на заседание на Комисията. В зависимост от изводите 
и констатациите в него регулаторът ще реши дали да образува производство за установяване на нарушение на чл. 3 и чл. 
5 от Регламента. 
 
√ Малки общини се обединяват, за да могат да си плащат сметките за ток 
Малки общини в страната трескаво търсят решение за справяне с големите сметки за ток. В населени места от шест 
общини в Пловдивска област вече има режим на уличното осветление. Но свиването на разходите е само половината от 
решението. За другата половина кметът на Садово отправи предложение общините да си направят фирма, която да 
купува ток от енергийния пазар на по-изгодни цени. 
В първия работен ден от седмицата сградата на общината в Садово е пестеливо осветена. Администрацията обслужва 
граждани, но лампите в коридорите са изгасени през повечето време. Отоплението също е икономично. 
Денят на кмета Димитър Здравков започва с проверка на цените на тока на борсата. Защото сметката за декември 
миналата година е скочила близо 4 пъти в сравнение с декември 2020 г. 
"60 000 лева отгоре. 60 000 лева са да увеличиш с 18% заплатите на годишна база на администрацията", заяви 
Димитър Здравков, кмет на Садово. 
Уличното осветление, детските градини и кметските администрации в населените места са най-големите пера в 
разходите за електроенергия. Въпреки това общинското ръководство се въздържа от въвеждането на режим на тока. Но 
и с енергоспестяващи лампи уличното осветление пак гълта повече от 20 000 лева. 
"Ако няма промяна, това сериозно ще се отрази върху инвестиционната политика на общината, върху качеството 
на услугите, които предлага", заяви Янко Атанасов - секретар на Община Садово. 
Община Садово купува скъп ток, защото никой от доставчиците на енергийната борса не проявява интерес да сключи 
договор. Последните два търга пропаднали поради липса на кандидати и сега администрацията има служебен доставчик. 
"Обявихме една конкурсна цена за управление на този договор от 10 лева на мегават часа и поръчката беше 
прекратена за пореден път, тъй като нито една оферта не беше постъпила", заяви Светлана Атанасова - 
юрисконсулт в Община Садово. 
Кметът на Садово Димитър Здравков нарича това „наказателен пазар", защото цената на служебния доставчик е най-
висока. И предлага общините в България да си направят общо търговско дружество, което да купува ток на по-изгодна 
цена за да покриват нуждите си. 

https://bnr.bg/vidin/post/101597652
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"Общините да получат право на достъп до енергийната борса, да получат право да купуват и евтин ток, а не само 
определени фирми да купуват от АЕЦ. А ние да отиваме да купуваме от тецовете скъпия ток. Да бъдем 
равноправни", заяви Димитър Здравков, кмет на Садово. 
Ако останат без доставчик на ток в Садово изчисляват, че направените икономии ще бъдат изхарчени до есента. 
"След няколко месеца вече не знам какво ще е положението за общината. Може би няма да могат да реализират 
редица смислени инфраструктури обекти за сметка на това електричество", заяви Светлана Атанасова. 
Само промяна в закона може да помогне на общините да стигнат до договаряне на електроенергия на по-ниски цени. А 
намирането на баланс е неотложно казват кметове притиснати вече до стената с непосилни сметки. В много от местните 
бюджети пари за увеличение на заплатите няма, режийните разходи растат, а средства за капиталови ремонти също не 
се очертават на хоризонта. 
 
√ Е-здравеопазване до края на годината и университетско обучение на парамедиците предвиждат управляващите 
Към края на годината България да разполага с приет и работещ модел на електронно здравеопазване. Такава цел са си 
поставили управляващите, заяви в "Денят започва" председателят на здравната комисия в парламента Антон Тонев от ПГ 
на "Продължаваме промяната". 
Системата в момента се доизгражда като тя ще обедини и вече работещите елементи като електронното досие и 
електронните рецепти. Идеята е е-здравеопазването у нас да бъде въведено стъпаловидно и към есента да бъде 
представен цялостният модел. 
В ефира на "Денят започва" доц. д-р Тонев заяви, че отпадането на зеления сертификат е на дневен ред за 
управляващите, но това няма да стане на базата на политическо решение, а когато цифрите го позволят. В този смисъл 
той подкрепя критериите за отпадане на зеления сертификат, посочени от премиера Кирил Петков - над 60% 
ваксинирани или под 5% заетост на интензивните легла. 
Предвижда се закупуването на хеликоптери за спешна медицинска помощ и обучение на екипи за работа с тях. Целта е 
пациентите в нужда да бъдат транспортирани максимално бързо до големите болници. 
Първоначално хеликоптерите ще работят с екипи от чужбина до обучаването на хора у нас, поясни Тонев. 
Предвижда се обучението на парамедиците да бъде изместено към университетите, за да могат те да заместват 
адекватно липсващите кадри в системата на спешната помощ. 
В момента те се обучават с ранг "специално образование" на различни места и по различни методики. Така 
парамедиците придобиват различно ниво на компетенции, коментира Антон Тонев. 
С промените обучението им ще се уеднакви и ще се раздели на три степени на умения и отговорност, за които ще се учи 
съответно една, две или три години. 
Първите обучени кадри ще заработят в линейките заедно с наблюдаващ ги лекар. Крайната цел е центровете за спешна 
помощ у нас да разполагат с комбинирани екипи от лекари и парамедици. Парамедиците да поемат по-леките случаи, за 
да може да има достатъчно лекари за по-тежките. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Атанас Пеканов: Планът за възстановяване никога не е бил връщан, ЕК продължава анализа 
"Планът за възстановяване никога не е бил връщан. Европейската комисия продължава да го анализира. Забележките, 
които от Брюксел правят по този план, не са нещо неочаквано, а са част от нормалния процес", коментира в "Денят 
започва" бившият служебен министър по управление на европейските средства Атанас Пеканов. 
Той допълни, че забавянето на Плана за възстановяване може да е проблем от гледна точка на изпълнението му. 
"Не е най-големият въпрос кога ще подпишем с ЕК, важното е да имаме оптимизиран, ефективен план и да сме 
защитили нашия национален интерес. Но действително проектите се бавят и това ще постави под риск 
изпълнението. Изпълнението на всички тези проекти трябва да се случи до 2026 година. Това е много малко време, 
затова и голяма част от проектите, които вече са утвърдени, които вече са одобрени от ЕК, трябва да започнат 
да се реализират. И министър Василев в едно интервю беше казал, според мен добра идея, да започнат да се 
финансират от националния бюджет, след което тези средства ще бъдат възстановени", каза още Атанас 
Пеканов. 
По думите му новият кабинет води преговорите по добър начин. 
"Официално внесеният план е планът, който служебният кабинет внесе на 15 октомври в Европейската комисия, 
както очаквахме получихме бележки. Остават спорни точки по които България има една позиция, а ЕК друга. 22 
страни вече имат одобрени планове, 4 неодобрени, сред които е и България", добави Атанас Пеканов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Макрон и Путин разговаряха за решаване на украинската криза 
Френският президент Еманюел Макрон разговаря в Москва с Владимир Путин. Визитата е част от серия дипломатически 
совалки за решаване на украинската криза. 
В Европа е необходим "нов баланс", който защитава европейските държави и успокоява тревогите на Русия, заяви 
френският лидер в навечерието на разговорите си в Москва. Целта на Русия не е Украйна, а ясни правила за 
съжителстване с Евросъюза и НАТО, посочи Мокрон. Той предупреди, че не може да се очакват едностранни жестове. 
Според него сега трябва да се предотврати влошаване на ситуацията преди изграждането на механизми и реципрочни 
жестове на доверие. 

https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bntnews.bg/news/e-zdraveopazvane-do-kraya-na-godinata-i-universitetsko-obuchenie-na-paramedicite-predvizhdat-upravlyavashtite-1184552news.html
https://bntnews.bg/news/atanas-pekanov-planat-za-vazstanovyavane-nikoga-ne-e-bil-vrashtan-ek-prodalzhava-analiza-1184553news.html
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През последните дни Еманюел Макрон проведе телефонни разговори с .лидерите на Русия и Украйна Владимир Путин и 
Володимир Зеленски, както и с американския президент Джо Байдън. 
"Виждам колко усилия полага действащото френско ръководство и лично президентът на Франция за решаване на 
кризата, свързана с гарантиране на равна сигурност в Европа при сериозна историческа перспектива. Както и за 
решаване на въпросите, тясно свързани с първата част, а именно решаване на вътрешноукраинската криза в 
югоизтока на страната", заяви Владимир Путин - президент на Русия. 
По-рано Кремъл заяви, че ситуацията е твърде сложна за да се очаква решителен пробив в рамките на една среща. 
Москва отбеляза, че през последните дни няма нищо ново по нейните искания за гаранции за сигурността. 
"Щастлив съм от възможността да навлезем в подробности по всички тези въпроси и да започнем заедно да 
изграждаме полезен отговор за Русия и останалата част от Европа. Полезен отговор е този, който позволява 
избягване на война и изграждане на доверие, стабилност и видимост за всички", заяви Еманюел Макрон - президент 
на Франция. 
Днес Макрон е в Киев. Една от целите на обиколката му е купуване на време и замразяване на ситуацията за няколко 
месеца, поне до "супер-месеца април", когато има избори във Франция, Унгария и Словения, отбелязва Ройтерс. 
При предишната украинска криза през 2015 г. тогавашният германски канцлер Меркел и президентът Оланд отидоха 
заедно в Кремъл, но сега Макрон е без германския си колега партньор. Олаф Шолц ще посети Киев и Москва другата 
седмица, а снощи разговаря по кризата с американския президент Джо Байдън в Белия дом. 
 
БНР 
 
√ Кирил Петков ще посети Сърбия 
Министър-председателят Кирил Петков ще бъде днес на официално посещение в Република Сърбия по покана на 
сръбския премиер Ана Бърнабич. Във фокуса на разговорите между двете делегации  са темите за европейската 
интеграция на Сърбия и региона на Западните Балкани, двустранните отношения, енергийното сътрудничество, 
инфраструктурата и икономически въпроси от общ интерес. подробности 
Сърбия вече започна изграждането на своя територия на реверсивната газова връзка с България. Тя трябва да е готова в 
края на 2023 г. Трасето е част от Южния газов коридор, ще даде възможност на западната ни съседка да диверсифицира 
доставките на синьо гориво, включително и от терминала за втечнен газ в Александропулис, където страната ни е 
съакционер. 
Довършването на магистралата София-Белград също е на дневен ред. 
Общо е разбирането на двете държави за откриването на нови гранични пунктове по общата ни граница. Това ще 
насърчи туризма и взаимните инвестиции. 
Посещението на Петков в Белград започва със среща с президента Александър Вучич. По-късно е разговорът на четири 
очи с премиера Ана Бърнарич, последван от пленарни разговори на двете делегации. 
В българската делегация са министърът на енергетиката Александър Николов, началникът на политическия кабинет Лена 
Бориславова, зам.-министърът на външните работи Васил Георгиев. Премиерът Петков ще проведе срещи с 
председателя на Народната скупщина на Сърбия Ивица Дачич. 
 
√ Започва годишната конференция на началника на отбраната 
В София започва годишната конференция на началника на отбраната. Тази година цивилното и военното ръководство ще 
обсъждат подготовката и използването на армията в „концепцията на НАТО за възпиране и отбрана в Евроатлантическата 
зона”.   
Темата тази година съвпада с дебата около плановете за разполагането на военни на НАТО в страните по Източния фланг. 
България посочи, че може да формира батальонна бойна група до 1000 души и в нейните рамки да има и участници от 
други НАТО-вски държави. 
На годишната конференция ще присъстват министърът на отбраната Стефан Янев, депутати, висши военни. 
За участие в конференцията у нас пристига и началникът на щаба на Съюзното командване на НАТО по операциите 
адмирал Йоахим Рюле, посочват от МО. 
По време на конференцията ще бъде представен и анализ на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2021 
г. 
На анализа по традиция присъства президентът Румен Радев. 
Същевременно в НС ресорната комисия ще обсъди на първо четене бюджета за отбрана. Предвидено е разходите за този 
сектор за 2022 г. да са 1.73% от БВП. Осигурено е финансиране по проектите за нови кораби, за Сухопътните войски и 
инфраструктурата за новите изтребители. 77 милиона лева са предвидени за справяне с недостига на военни кадри. 
 
√ КС се произнася дали правосъдният министър може да иска оставката на главния прокурор 
Конституционният съд ще се произнесе дали министърът на правосъдието има право да иска предсрочно прекратяване 
на мандата на главния прокурор. Съдът беше сезиран от бившия правосъден министър Янаки Стоилов, след като Висшият 
съдебен съвет отхвърли като недопустимо искането му за освобождаване на Иван Гешев. 
Междувременно Стоилов беше назначен за конституционен съдия от президента Румен Радев. 
Очакванията са Конституционният съд да излезе със становище, че правосъдният министър има право да иска 
отстраняване на обвинител номер едно. Ако това се потвърди, министър Надежда Йорданова вече многократно заяви, че 
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има готовност да внесе във Висшия съвет сигнали за нарушения на Иван Гешев и да иска мандата му да бъде прекратен 
предсрочно. 
 
√ Правят летище "Бършен" един от центровете на въздушната спешна медицинска помощ 
Летище „Бършен“ край Сливен да стане един от шестте центъра за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS). Това 
обяви заместник-председателят на парламентарната комисия транспорт и депутат от „Продължаваме промяната“ Георги 
Гвоздейков. 
Той обяви, че ще настоява на летището да бъде изграден учебно-тренировъчен център за персонала, който ще работи по 
въздушната медицинска помощ. Гвоздейков и колежката му от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ 
бяха в Сливен по повод представянето на новия областен управител Веселин Вълчев. 
Гвоздейков коментира, че полосата за излитане и кацане на летище „Бършен“ отговаря на всички изисквания за полети.  
"Полосата е такава, каквато е в Пловдив и във Варна. Като вземем предвид, че на него е извършвана летателна дейност и 
коментарите свършват до тук."  
Ако летището бъде отворено, към него ще има и допълнителни икономически изгоди.  
"Едно, че ще разкрие работни места, те ще бъдат така доста квалифицирани и по някакъв начин ще даде тласък на 
икономиката. Има огромен интерес и от производители на безпилотни летателни апарати да се дислоцират тук." 
Средствата за изграждането на центровете за спешна въздушна медицинска помощ в България ще дойдат по Плана за 
възстановяване и устойчивост. Предвижда се на „Бършен“ да бъдат изградени нови съоръжения, съобразени с 
изискванията за този вид дейност и обучение. 
Към момента България е единствената държава в ЕС без спешна въздушна помощ. 
 
√ Иван Нейков: Бюджет 2022 казва много от нещата, които хората очакваха да чуят 
Интервю на Людмила Железова с Иван Нейков 
Според мен този бюджет казва наистина много от нещата, които хората очакваха да чуят. Това коментира в интервю за 
предаването "Нещо повече" на програма "Хоризонт" Иван Нейков, директор на Балканския институт по труда и 
социалната политика и бивш социален министър: 
"Естествено е, че няма как всички да са доволни от бюджета, дори и това, че един бюджет решава някои от 
съществуващите от десетилетия проблеми, може да се превърне в проблем за противника на правителството, защото 
трябва да се даде отговор на въпроса – "Защо не го направихте миналата, по-миналата година, 10 години защо не го 
направихте“. Част от критиките трябва да бъдат приети като правилата на играта "опозиция – управляващи". От друга 
страна виждам една линия, която се атакува от проекта за бюджет, че нямало нужда от такива големи инвестиции, 
защото икономиката и без това си вървяла. Бизнесът е на по-различно мнение. Много от отраслите искат подкрепа от 
страна на държавата и ми се струва, че тук има желание да се отговори на тези очаквания". 
През последните няколко години ние свикнахме с изключително ниска инфлация, дори дефлация, обясни бившият 
социален министър: 
"Вижда се желание, ако може винаги да останем без инфлация, само че забравяме, че в годините на дефлация имахме и 
замразяване на доходите. Инфлацията е нещо, което винаги ще съществува. Министерството на труда и социалната 
политика трябва да има готовността да реагира на момента и да подкрепи истински нуждаещите си, а не да 
продължаваме тази тотално грешна политика – на всички по равно, няма значение дали имаш нужда или нямаш". 
Комуникационната политика е от изключително значение, заяви още директорът на Балканския институт по труда. 
Цялото интервю с Иван Нейков можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ ББР отпуска нисколихвени кредити на хотелиери и ресторантьори 
Нисколихвени кредити за хотелиери и ресторантьори отпуска Българската банка за развитие. Това обяви нейният 
изпълнителен директор Владимир Георгиев. 
На среща с представители на туристическия бранш от Северното Черноморие Георгиев посочи, че гратисният период за 
ресторантьорите е 12 месеца, а за хотелиерите - 18 месеца, като лихвите варират. 
„Лихвите са в зависимост от кредитния рейтинг на съответния кредитополучател, но от 2,80 нагоре, в зависимост от това 
какво е обезпечението. Едно е да представиф като обезпечение недвижимост, друго е да представиш като обезпечение 
като стоки на склад“, каза Владимир Георгиев. 
 
√ 8 февруари – Международен ден за безопасен интернет 
Георги Апостолов: Проверявайте всичко, което видите в интернет 
На 8 февруари над 140 държави от всички континенти отбелязват за 19-и път Международния ден за безопасен 
интернет. 
Това е ден, в който да си направим равносметка какво сме направили и дали правим достатъчно, за да осигурим по-
безопасно ползване на интернет 
Темата коментира в “Нашият ден“ Георги Апостолов, координатор на Националния център по безопасен интернет: 
“В много държави се развиват собствени програми и начини на противодействие и обучение на деца, родители и 
учители, но нещата се движат с много бавна скорост. 
Причината е, че хората приеха постепенно интернет като някаква даденост. Ако разпитаме децата в училище за 
рисковете в интернет, те ще изредят всичките, проблемът е, че те, както и възрастните, не могат да ги разпознаят. Кога 
има реален риск и са в рискова ситуация, нито пък имат подготовка да предприемат адекватно действие. 

https://bnr.bg/post/101597782/ivan-neikov-budjet-2022-kazva-mnogo-ot-neshtata-koito-horata-ochakvaha-da-chuat
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Трябва да се научим на няколко принципни неща  - как да разпознаваме фалшива информация, как да проверим дали 
даден профил е на реален човек. Когато видим нещо публикувано да се замислим дали е логично и да потърсим 
допълнително информация, да се четат условията за ползване, независимо дали става въпрос за онлайн магазин, за 
социална мрежа, навсякъде има условия за ползване. Проверявайте всичко, което видите в интернет. Нещата отново 
опират до това дали разбираме как действа дадената онлайн платформа, която ползваме.“ 
Чуйте целия разговор в звуковия файл. 
 
√ Отсяват 10-те най-добри идеи в роботиката от младежи у нас 
Повече от 30 иновативни идеи в областта на роботиката, дронове, IоТ, машинно зрение и изкуствен интелект 
претендират за участи е PARA Robotics Incubator - първата българска инициатива в тази насока, съобщи за Радио Варна 
един от съоснователите на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА), Кристиян Михайлов. 
Инкубаторът е насочен към младежи с проекти в сферата и съчетава подкрепа от опитни инженери с достъп до 
лаборатории и развойни центрове на седем места в страната - София, Русе, Пловдив, Пазарджик, Шумен, Бургас и Варна, 
с цел достигане до завършен прототип. 
Могат да се разработват роботи, дрони, AI алгоритми, IоТ решения, машинно зрение или друга техническа иновация. 
Най-младите претенденти са едва на 14 години, каза Михайлов. 10-те най-добри проектни идеи, които ще влязат в 
инкубатора, ще станат ясни на 21 февруари. Всички участници ще получат шестмесечна подкрепа с менторска помощ, 
достъп до лаборатории за създаването на прототипи, хардуер, интерактивна обучителна програма. 
Повече може да чуете в звуковия файл. 
 
√ Средна цена на тока за днес в Европа от 173 евро за MWh, а в България - 157 евро 
Средната цена на тока за днес на европейските енергийни борси се понижава до 173 евро за мегаватчас, докато цената 
на електроенергията в България спада с цели 17% до 157,82 евро за MWh (или 308,67 лева), като това е една от най-
ниските цени в Европа. 
В рамките на търговията за вчерашния ден (7-и февруари) средната цена на тока в нашата страна бе 358,92 лева за 
мегаватчас (183,51 евро). Това показват днешни данни от различните европейски платформи за енергийна търговия. 
Понижението на средните европейски енергийни цени за днес се дължи на прогнозите за по-меко зимно време на 
стария континент и на повишаване на вятърната енергия най-вече в Германия. 
Междувременно природният газ в Европа поевтинява с 5% към 78,50 евро за мегаватчас. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро а MWh) 

 
 
В сегмента "Ден напред" с доставка във вторник (8-и февруари) най-високи цени на електричеството са отчетени в 
Швейцария (213,04 евро за мегаватчас), следвана от Гърция (208,05 евро), Испания и Португалия (по 203,7 евро) и 
Франция (202,53 евро за MWh). 
На останалите енергийни борси средната цена е под 200 евро за мегаватчас, като най-ниска е цената на тока за вторник в 
Полша (126,06 евро MWh), следвана от Германия (137,81 евро), Чехия и Словакия (по 156,15 евро) и България (157,82 
евро за мегаватчас). 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" за вторник (8-и февруари) се 
понижава със 17,04% до 157,82 евро за мегаватчас (или 308,67 лева) спрямо 190,24 евро (или 372,07 лева) за понеделник 
(7-и февруари). Това е една от най-ниските цени в Европа и най-ниската цена в нашата страна от 30-и януари насам. 
На 22-ри декември 2021 г. цената пък скочи до рекордни 421,59 евро (или рекордни 824,55 лева за MWh), показват 
данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 

https://bnr.bg/post/101597916/8-fevruari-mejdunaroden-den-za-bezopasen-internet
https://www.incubator.para.expert/
https://www.para.expert/about-us/
https://bnr.bg/post/101597381/otsavat-10-te-nai-dobri-idei-v-robotikata-ot-mladeji-u-nas
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На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока в понеделник (7-и февруари) бе 
358,92 лева за мегаватчас (или 183,51 евро), като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в диапазона между 
296 и 387 лева за мегаватчас. 
 

 
 
√ Фон дер Лайен: ЕС води разговори с други доставчици на фона на безпокойство относно руския газ 
Европейският съюз разговаря със Съединените щати и други доставчици за увеличаване на доставките на природен газ за 
Европа на фона на загриженост относно доставките от Русия, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон 
дер Лайен. 
"Ние изграждаме партньорство за енергийна сигурност със Съединените щати, което е преди всичко за повече доставки 
на втечнен природен газ (LNG). Разговаряме и с други доставчици на газ, например Норвегия, за увеличаване на 
доставките им за Европа", посочи Фон дер Лайен на организирана в понеделник конференция от германските медии Der 
Tagesspiegel, Die Zeit, Handelsblatt и Wirtschaftswoche. 
Ескалиращото напрежение между Запада и Москва заради Украйна породи опасения относно потоците от руски газ към 
Европа. Цените газа в Европа скочиха до рекордни нива през последните месеци на фона на редица фактори, 
включително по-нисък от очакваното внос от Русия. 
Складовите газови наличности в Европа са с около 10% по-малко от обичайното за това време на годината. Руският 
монополист "Газпром" заяви многократно, че изпълнява всички дългосрочни договори, но беше обвинен от служители 
на ЕС и Международната агенция по енергетика, че допринася за недостатъчно снабдяване в Европа на фона на 
конфликта около Украйна. 
В тази връзка Урсула фон дер Лайен каза, че е "странно", че "Газпром" изглежда не се интересува от увеличаване на 
доставките на газ за Европа, въпреки рекордно високите цени и огромното търсене. 
"Има все повече признаци, че Кремъл продължава да използва доставките на газ като средство за упражняване на 
политически натиск", каза тя. 
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Трябва да се има предвид, че Русия доставя около 40% от газа в ЕС. Потенциалното негативно въздействие върху тези 
доставки, ако Русия нахлуе в Украйна, предизвика силен стремеж в рамките на Европейския съюз да увеличи доставките 
от други страни. 
По-късно днес висши представители на ЕС и САЩ ще се срещнат Вашингтон за разговори относно вноса във Европа на 
втечнен природен газ. Продължават и преговорите на ЕС с големия производител на газ в лицето на Катар, а върховният 
представител на ЕС по енергетиката Кадри Симсън посети Азербайджан през миналата седмица. 
ЕС заяви, че неговата инфраструктура за съхранение и способността му да внася повече втечнен природен газ трябва да 
предпази страните от големи сътресения, въпреки че редица анализатори предполагат, че евентуално пълното спиране 
на руските доставки ще изисква спешни мерки като затваряне на предприятия. 
Фон дер Лайен също така каза, че цените на газа могат да останат на високи нива. С оглед на рязкото поскъпване на 
синьото гориво през последните месец повечето страни от ЕС въведоха данъчни облекчения, субсидии и други мерки, за 
да предпазят потребителите от по-високи сметки. 
"Не може да се изключи, че цените на газа могат да останат на високо ниво за известно време", каза шефът на ЕК. 
 
√ Брюно льо Мер: ЕС стартира нов технологичен фонд на стойност 1 милиард евро 
Френският министър на икономиката и финансите Брюно льо Мер обяви в понеделник създаването на нов европейски 
държавно финансиран технологичен фонд за милиард евро, за да може Европа да се конкурира с американските и 
азиатските съперници. 
Той добави, че ще даде подробности за новия фонд на фондовете във вторник заедно с германския си колега Кристиан 
Линднер, но каза, че той ще осигури 10 до 20 фонда "на минимална стойност от един милиард евро за финансиране на 
технологични шампиони", предаде Ройтерс. 
"Нашата цел е до 2030 г. да имаме 10 технологични компании на стойност над 100 милиарда евро всяка една. Няма 
причина да оставим областта на иновациите и цифровия суверенитет само на американците", каза Льо Мер по време на 
откриването на министерската конференция "Изграждане на европейски цифров суверенитет" (Building European Digital 
Sovereign). 
Френският министър добави, че "в партньорство със САЩ или независимо ние можем и трябва да развиваме нашите 
способности". 
Според него местните европейски технологични стартиращи фирми се нуждаят от много по-високи нива на финансиране, 
ако Европа иска да намали зависимостта си от чуждестранни технологични гиганти. 
Министърът също така посочи, че друг критичен аспект на технологичния суверенитет е регулацията, която отличава 
Европа от китайците и американците. "В Китай регулирането означава държавен контрол, а в Съединените щати това 
означава липса на регулация", заключи той. 
Междувременно финансовото министерство на Германия обяви, че Берлин ще добави един милиард евро към този нов 
технологичен фонд. 
Европейските фондове за рисков капитал често са твърде малки, за да могат да финансират развитието на европейски 
технологични стартиращи фирми, оставяйки им малко избор, освен да се обърнат към много по-големи инвестиционни 
фондове на САЩ. 
Междувременно много американски и китайски технологични фирми са се възползвали от публично финансиране на 
някакъв етап от тяхното развитие, нещо, което в миналото беше по-сложно приложимо за европейските фирми поради 
строгите правила на ЕС за държавна помощ, отбелязва Ройтерс. 
 
√ Лагард, ЕЦБ: Високата инфлация и затрудненията при доставките ще останат за известно време 
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви в понеделник, че инфлацията в еврозоната 
вероятно ще остане висока в краткосрочен план, докато затрудненията във веригите на доставки "все още ще продължат 
известно време". 
Въпреки това тя отбеляза, че има признаци, че проблемите, свързани с тях започват да отслабват. 
В подготвени бележки пред комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент Лагард заяви, че 
повишаването на лихвите на ЕЦБ няма да настъпи преди приключването на закупуването на активи от страна на банката. 
Съществуващата пандемична вълна и свързаните с нея ограничения вероятно ще продължат да оказват отрицателно 
въздействие върху икономическия растеж на еврозоната в началото на 2022 г., посочи Лагард, отбелязвайки 
ангажимента на ЕЦБ да изпълни мандата на инфлацията като "абсолютно непоколебим". 
Шефът на ЕЦБ предупреди за "геополитически облаци", надвиснали над европейската икономика поради възможни 
последици от по-нататъшно ескалация на напрежението между Русия и Запада заради Украйна. 
От нарастващите цени на енергията и храните до икономическите санкции и вредата, нанесена върху доверието на 
инвестициите, въздействията могат да бъдат широкообхватни и трудни за количествено определяне, отбеляза Лагард. 
 
√ ЕЦБ може да вдигне лихвите през последното тримесечие на 2022г., но малко вероятно още през юли 
Председателят на централната банка на Нидерландия и член на ЕЦБ - Клаас Нот заяви през уикенда, че очаква 
Европейската централна банка да прибегне до първо повишение на лихвените си проценти през четвъртото тримесечие 
на настоящата година. 
В интервю за нидерландската телевизия програма Buitenhof, Клаас Нот, който е известен като един от най-агресивно 
настроените членове на ЕЦБ по отношение на провеждане на затягаща парична политика, също така каза, че подкрепя 
възможно най-бързото спиране на програмата на централната банка на еврозоната за изкупуване на активи. 
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Той смята, че инфлацията ще остане повишена по-дълго от доскоро очакваното и предупреди, че потребителските цени в 
Нидерландия ще се повишат дори повече от средните в еврозоната. 
В началото на декември миналата година Клаас Нот прогнозира, че първото увеличение на лихвите на ЕЦБ може да стане 
факт през 2023 г. 
И друг члена на ЕЦБ - Мартинс Казакс заяви пред агенция Ройтерс, че Европейската централна банка може да прекрати 
стимулиращата си програма по-рано от планираното, но според него е малко вероятно да повиши основния си лихвен 
процент през юли 2020 г., както вече очакват участниците на капиталовите пазари 
Инвеститорите започнаха да оценяват първо повишаване на лихвите на ЕЦБ от повече от десетилетие насам в началото 
на второто полугодие, след като президентът на централната банка Кристин Лагард призна за нарастващи инфлационни 
рискове по време на пресконференция след редовното заседание миналия четвъртък и не пожела да се ангажира, че 
няма да има вдигане на лихвите до края на 2023 г. 
Мартинс Казакс, който е и управител на централната банка на Латвия, обаче отхвърли пазарните очаквания за първо 
вдигане на евролихвите през още юли, защото това би означавало пълно прекратяване преди тази дата на покупките на 
облигации от страна на ЕЦБ по програмите, известни като "количествени облекчения". 
"Юли би означавал изключително и малко вероятно за бърз темп на спиране на покупките на еврооблигации. Но като 
цяло, в настоящия момент, назоваването на конкретен месец би било много преждевременно", посочи той пред 
Ройтерс. 
ЕЦБ отдавна заяви, че ще прекрати изкупуването на облигации "малко преди" да започне да повишава своята депозитна 
лихва от рекордно ниските отрицателни 0,5%, а през последните дни Лагард и нейните колеги потвърдиха този 
ангажимент. 
Понастоящем покупките на активи ще продължат най-малко до октомври, въпреки че източници на Ройтерс казаха, че на 
заседанието си на 10-ти март ЕЦБ вероятно ще изтегли този срок напред във времето. 
Инфлация в еврозоната нарасна през януари с рекордните 5,1%, което е повече от два пъти над целевото инфлационно 
ниво на ЕЦБ от 2 на сто. 
"Ако видим, че инфлацията остава висока и пазарът на труда остава силен или се засилва допълнително, ако видим, че 
икономиката продължава да се подобряват, тогава посоката е ясна - може да действаме по-рано, отколкото 
предполагахме в миналото", посочи Мартинес Казакс пред Ройтерс 
"С възстановяването на икономиката, инфлация на това ниво и повишения риск от постоянно висока инфлация, нови 
нетни покупки на активи (на еврооблигации) стават по-малко необходими", добави той. 
Казакс също така отбеляза че предпочита очертаването на нова "пътна карта" за това как покупките на облигации ще 
бъдат намалени. 
В петък членът на ЕЦБ и президент на Френската централна банка - Франсоа Вилроа дьо Гало каза, че пазарите не трябва 
да "прибързват със заключенията" относно времето на какъвто и да е ход от страна на Европейската централна банка, 
докато словашкият гуверньор Петер Казимир посочи, че ЕЦБ "ще бъде по-мъдра на заседанието си през март", когато ще 
разполага с повече макроикономически данни. 
През последните дни на предходната седмица паричните пазари вече започнаха да отработват първо повишение на 
депозитната лихва на ЕЦБ с 15 базисни пункта на заседанието през юли и с още близо 40 базисни пункта до края на 202 г. 
Депозитната лихва ЕЦБ е под 0% от 2014 г. насам, което означава, че банките трябва да си плащат, за да държат 
свободните си овърнайт средства в централната банка. 
 
√ Слабо подобрение на икономическите нагласи на инвеститорите в еврозоната през февруари 
Доверието на инвеститорите относно икономическо развитие в еврозоната се подобри слабо през февруари за втори 
пореден месец благодарение на известно нарастване на оценката като за текущата ситуация, така и за бъдещите нагласи, 
показват резултати от последно проучване на компанията за пазарни изследвания Sentix. 
Индексът на инвеститорските нагласи на компанията Sentix, определен от проучване сред 1205 инвеститори (266 от които 
са институционални), проведено между 3 и 5 февруари 2022 г. , се повиши за еврозоната през втория месец на годината 
до 16,6 пункта от 14,9 пункта през януари и след като в края на миналата година падна до 13,5 пункта - най-ниско ниво от 
април 2021 г. 
В същото време индексът, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, нарасна през февруари до 19,3 от 
16,5 пункта месец по-рано и 13,3 пункта през декември (най-ниско ниво от май 2021 г.), като това представлява слабо 
подобрение на индекса за втори пореден месец от началото на настоящата година. 
Sentix индексът на бъдещите инвеститорски нагласи пък се повиши от 13,5 пункта през януари до 14,0 пункта през 
февруари, достигайки най-високо ниво от юли 2021 г. 
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Подобно е и проучване за Германия. Sentix индексът на Германия нарасна през февруари до 17,9 от 17,0 пункта през 
януари. Индексът, измерващ текущата икономическа ситуация във водещата европейска икономика, се повиши до 20,0 
от 19,0 пункта, докато компонентата на Sentix за инвеститорските очаквания нарасна до 15,8 пункта от дъното на ниво от 
15,0 пункта, отчетено в края на миналата и началото на 2022 г. 
Проучването показва, че икономическата ситуация в еврозоната е стабилна през февруари 2022 г. , но липсват нови 
устойчиви двигатели на растежа. Преди всичко липсва импулс, идваща от международната икономика, посочва Sentix.  
В Азия и Япония икономиката също остава на пътя на умерен растеж, но при леко намаляване на инвеститорските 
очаквания в бъдеще. 
Същото важи и за САЩ, където Sentix индексът се понижава през февруари за трети пореден месец. Съответният Sentix 
индекс на САЩ спада през февруари до 22,1 от 23,3 пункта през януари, като индексът на текущата ситуация се 
подобрява до 35 от 34 пункта месец по-рано, но този на инвеститорските очаквания в бъдеще се влошава относително 
рязко - до 10 от 13 пункта през първия месец на 2022 г. 
Това означава, че водещата световна икономика американската икономика сигнализира за загуба на възходящия импулс, 
което може да се превърне в проблем, особено ако Sentix индексът се окаже на отрицателна територия в близките 
месеци. 
Sentix индексът на Източна Европа нараства през февруари до 3,4 пункта от 3,3 пункта през януари, като индексът на 
текущото състояние се подобрява до -0,3 от -1,0 пункт, но при известно влошаване на индекса на очакванията до 6,5 
пункта от 7,8 пункта в началото на 2022 г. 
 
√ Гърция удължи енергийната държавна финансова помощ и за февруари 
Гърция ще разшири финансовите облекчения за домакинствата и бизнеса, изправени пред скока на енергийните цени, и 
за февруари, като помощта ще е в размер на 400 милиона евро, заявиха в понеделник властите в Атина, съобщава 
Ройтерс. 
Европейските цени на газа се повишиха рязко през миналата година поради ниските нива на съхранение на природен 
газ, високите цени на въглерода в ЕС, по-малко доставки на втечнен природен газ чрез танкери поради по-голямото 
търсене от Азия, по-ниски от нормалните руски доставки и прекъсвания на газовата инфраструктура, напомня Ройтерс. 
През септември 2021 г. Гърция предложи субсидия за сметките за ток от 9 евро на месец за първите 300 часа на 
електрическа консумация през месеца. Тази финансова помощ беше увеличена на 18 евро за октомври, на 39 евро за 
ноември и на 50 евро за декември. 
Миналия месец гръцките власти удължи енергийната държавна финансова помощ за януари 2022 г., като субсидиите, 
насочени към разходите за електроенергия за основни жилища, беше определена на 42 евро на месец. 
От септември досега правителството е похарчило около 1,35 милиарда евро за субсидиране на сметките за 
електричество и газ за домакинствата, бизнеса и фермерите, каза говорителят на гръцкото правителство на редовен 
брифинг. 
"През януари бяха отпуснати около 400 милиона евро. Еквивалентна сума ще бъде отпусната и през февруари", каза още 
той. 
Покачващите се разходи за енергия бяха основен двигател на инфлацията, която достигна в Гърция 5,1% през декември - 
най-високото ниво в страната от 11 години насам. 
Правителството също така намали някои данъци в опит да облекчи тежестта върху потребителите. 
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√ Изненадващ спад на индустриалното производство в Германия през декември 
Индустриалното и промишлено производство в Германия отбелязаха изненадващо понижение през декември, тъй като 
недостигът при веригите на доставки и спад в строителството навредиха на водещата европейска икономика в края на 
2021 г., показват данните немската федерална статистика Destatis. 
Общото индустриално производство, включващо промишленото и енергийното производство, както и строителството, се 
сви през декември с 0,3% спрямо ноември, когато нарасна с 0,3%, докато очакванията на икономисти и анализатори бяха 
за растеж с 0,4 на сто. 
Спрямо година по-рано индустриалното производство през декември нарасна с 4,1% след спад с 2,2% през ноември. 
За цялата 2021 г. германското производство се повиши с 3% спрямо 2020 г. (първата година на Covid пандемията), но 
остана с 5,5% под нивото от предкризисната 2019 г. 
Спрямо февруари 2020 г.  - точно месец преди първата вълна на коронавирусната пандемия и свързаните с нея 
рестриктивни мерки в Германия - индустриалното производство през декември 2021 г. се понижи с 6,9 на сто. 
Промишленото производство (изключвайки енергийното производството и строителството) се повиши през декември 
2021 г. с 1,2%, като производството на капиталови стоки нарсна с 2,5%, а това на потребителските стоки се понижи с 0,5 
на сто спрямо предходния месец. 
През декември производството на енергия пък се сви с 0,7% на месечна база, докато строителство се срина с цели 7,3 на 
сто. 
 

Графики на общия индустриален индекс и на строителния индекс 
 

 
 
Германия е определяна като икономическия двигател на Европейския съюз, но ограниченията, въведени през есента на 
2021 г. за борба с четвъртата вълна на Covid-19, както и прекъсванията във веригите на доставки, доведоха до свиване на 
БВП с 0,7% през четвъртото тримесечие на миналата година. 
Има обаче някои сигнали за по-добро начало на 2022 г. 
Проучване от миналата седмица показа, че производственият сектор в Германия е нараснал през януари за първи път от 
шест месеца насам, тъй като облекчаването на проблемите с недостига на доставки позволи на промишлеността да 
увеличи производството, за да отговори на по-високото търсене. 
Германският бизнес морал пък се подобри през януари за първи път от седем месеца отново заради отслабване на 
проблемите с веригите на доставки, което подобрява перспективите в бъдеще и е сигнал за силно възстановяване от 
коронавирусната пандемия през пролетта. 
Въпреки това германското правителство понижи през декември прогнозите си за растежа на водещата европейска 
икономика през 2022 г. до 3,6% и очаква забавяне на растежа до 2,3% през 2023 г. 
 
√ Испания желае всяка страна членка на ЕС да има собствените фискални цели 
Испанският министър на икономиката Надя Калвино предложи в понеделник всяка държава членка на Европейския съюз 
да определи в бъдеще свои собствени фискални цел, вместо да продължава да има общи цели, определени от 
фискалните правила на блока. 
"За в бъдеще държавите членки трябва да играят водеща роля в определянето на собствените си фискални цели", посочи 
Калвино на събитие в Мадрид, на което присъства заедно с ирландския си колега и ръководител на Еврогрупата Паскал 
Донахю, съобщава Ройтерс. 
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Страните от ЕС в момента обсъждат промяна във фискалните правила, официално наречени "Пакт за стабилност и 
растеж", които ограничават държавните дългове и бюджетни дефицити като процент от БВП, за да защитят стойността на 
общата валута в евро, споделена от 19-те държави членки на еврозоната. 
Правилата бяха суспендирани от 2020 г., за да дадат на правителствата свобода на действие в борбата с коронавирусната 
пандемия. 
Тъй като икономиките обаче се върнаха на пътя на растежа, правилата трябваше да бъдат възстановени от началото на 
2023 г. Дискусията се фокусира върху необходимостта от признаване на новите икономически реалности на ЕС - високият 
публичен дълг след пандемия, големите дефицити и необходимостта от огромни публични инвестиции за борба с 
изменението на климата. 
Въпросът е политически разделящ, тъй като страните от ЕС с по-голяма фискална дисциплина са по-предпазливи от 
своите "по-прахоснически" настроени партньори. 
Надя Калвино все пак призна, че има нужда от намаляване на правителствената задлъжнялост, но не навсякъде с 
еднакво темпо, и каза, че иска правила, които са по-лесни за разбиране и по-приемливи за гражданите. 
"Трябва да гарантираме, че абсорбираме допълнителният дълг, който поехме, за да отговорим на пандемията по начин, 
който е съвместим с растежа и съвместим със създаването на работни места“, каза тя. 
 
√ Половината от медицинските сестри в Испания обмисляли да сменят професията 
Почти половината от медицинските сестри в Испания са обмисляли да напуснат работата си заради крайно изтощение по 
време на пандемията. Това показват резултатите от проучване, проведено в началото на януари тази година. Според 
него, 85% от медицинския персонал страда от психологически и емоционални проблеми. 
Анкетирани са 19 300 медицински сестри, които разказват, че „ситуацията е много тревожна“ особено в интензивните 
отделения, първичната грижа и бърза помощ. 46,5% от тях са обмисляли да сменят професията заради коронавирусната 
пандемия и нейните "опустошителни" ефекти върху здравето им. 
Около половината (48%) са преболедували болестта, а 14,5% от тях дори са били заразени няколко пъти. Една трета от 
работещите в тези отделения са диагностицирани с депресия, шест от десет медицински сестри страдат от безсъние, 
малко над две трети от тежки симптоми на тревожност (67,5%), 88 % от стрес, а 58 на 100 имат пристъпи на страхова 
невроза. 
Председателят на Генералния съвет по сестрински грижи Флорентино Перес Рая обяви, че при този дефицит на персонал 
да се допусне напускането на професията на голям брой медицински сестри е „безотговорно поведение“ от страна на 
управляващите и ръководствата на болниците. Той ги призова да помислят за допълнителни стимули, защото 63 % от 
тези, които имат възможност за ранно пенсиониране смятат да напуснат, дори и при по-малка пенсия, а останалите са 
готови на протести. 
 
√ Байдън: "Северен поток 2" ще бъде замразен, ако Русия навлезе в Украйна 
Американският президент Джо Байдън заяви, че газопроводът "Северен поток 2" ще бъде замразен, ако Русия 
допълнително навлезе в Украйна. Москва отрича да има намерение за ново навлизане в страната. Байдън направи 
изказването си по време на съвместна пресконференция с германския канцлер Олаф Шолц, който бе на първото си 
официално посещение във Вашингтон.   
Въпросът с бъдещето на газопроводa "Северен поток 2" – артерията, която свързва Русия с Европа се разглежда като 
причина за разногласия в отношенията между западните партньори.  
Шолц пристигна във Вашингтон в атмосфера, в която готовността на Германия за твърди действия срещу Русия бе 
поставена под въпрос, защото до момента не е казвал категорично какви санкции срещу Русия би подкрепил. Но Байдън 
даде да се разбере, че „няма съмнение относно партньорството на Германия със Съединените щати“. 
Американският президент също припомни, че страната даваща една от най-големите финансови помощи на Украйна е 
именно Германия. 
„На Германия напълно може да се разчита,“ каза още Байдън.   
Попитан за "Северен поток 2" Шолц от своя страна избегна конкретика, но подчерта, че съюзниците ще предприемат 
едни и същи стъпки.   
Двамата лидери демонстрираха високо ниво на единност при действията за предотвратяване на инвазия на Русия в 
Украйна, както и при действия в случай, че се стигне до инвазия на руски войски.   
Обединение бе демонстрирано по-рано и в Държавния департамент, където държавният секретар Антъни Блинкън даде 
пресконференция с Жозеп Борел - върховния представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз.  
Блинкън говори за тясно сътрудничество през изминалите няколко месеца – нещо, което „демонстрира целенасочена 
солидарност, ангажимент за работа.“ Борел заяви, че според него това е едно от най-тесните  сътрудничества между 
Съединените Щати и Европейския съюз. 
Коментарите в пресата 
Вестник “Ню Йорк Таймс” отбелязва, че посещението на Шолц цели публично да опровергае опасенията, че Германия не 
е достатъчно силен партньор в успокояването напрежението между Русия и Украйна. Авторът на статията обръща 
внимание, че Шолц, наследил поста канцлер на Германия от Ангела Меркел, е опитен политик, работил с 4-ма 
президенти на САЩ. Сега обаче нежеланието на Берлин да се присъедини към съюзниците си от НАТО, които виждат 
Русия като огромна заплаха за Украйна, е обтегнала отношенията до степен, че миналата седмица германският посланик 
във Вашингтон е трябвало да изпрати предупреждение , че мнозина в Съединените щати виждат Германия като 
„ненадежден партньор“. Ню Йорк Таймс цитира сенатор Ричард Блументал, демократ от Кънектикът, който казва , че 
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“Германците в момента не показват действие“, а Сенатор Роб Портман, републиканец от Охайо, критикува Германия, че 
не позволява на полети с военна помощ за Украйна да летят през германското въздушно пространство. Байдън 
продължава да заплашва Русия с финансови санкции,а Олаф Шолц да бъде сдържан,но дали срещата между двамата ще 
промени позициите. 
 
√ Путин: Диалогът не е приключил 
Диалогът между Русия от една страна и Съединените щати и НАТО от друга не е приключил. Това заяви руският 
президент Владимир Путин след 5-часови преговори в Кремъл с френския си колега Еманюел Макрон. 
Русия ще формулира позицията си по получените от Съединените щати и НАТО отговори на първоначалните си 
предложения за взаимни гаранции за сигурност и ще я изпрати скоро във Вашингтон и Брюксел, каза Владимир Путин по 
време на обща пресконференция с Еманюел Макрон. 
Руският лидер беше категоричен, че Русия е против по-нататъшното разширяване на НАТО. Според него, ако след като 
Украйна бъде приета в Алианса, се опита да си върне Крим по силов път, то тогава европейските натовски държави ще се 
окажат въвлечени в конфликт с Русия по силата на член 5 от Вашингтонския договор. 
Президентът Макрон заяви на свой ред, че “политиката на отворени врати” е от екзистенциално значение за НАТО. И 
двамата лидери се обявиха за продължаване на работата на нормандския формат с цел пълно прилагане на минските 
споразумения. 
Днес Еманюел Макрон ще се срещне в Киев с украинския президент Володимир Зеленски, след което ще разговаря по 
телефона с Владимир Путин. 
 
√ САЩ: Възможна е договореност с Иран за ядрената програма 
От американския Държавен департамент заявиха, че е възможно да се постигне договореност с Иран за неговата ядрена 
програма, но е нужно спешно да се подпише споразумение, тъй като Техеран развива своите способности, предаде 
"Франс прес".  
Преговорите, в които участват Китай, Франция, Германия, Русия, Великобритания и САЩ ще бъдат подновени днес във 
Виена, след като бяха прекъснати в края на миналия месец. Те се провеждат, след като преговарящите страни съобщиха 
за напредък в опитите да се възстанови споразумението от 2015 г., което имаше за цел да попречи на Иран да се сдобие 
с ядрено оръжие. 
 
√ Експанзията в китайския сектор на услугите се забави през януари до 5-месечно дъно 
Активността в сферата на услугите на Китай се забави рязко през януари до 5-месечно дъно, тъй като въвеждането на 
Covid локдаун в различни региони на страната ограничиха производството, транспорта и продажбите на стоки и услуги, 
показват резултати от частно проучване на агенциите Caixin и Markit. 
Индексът PMI, измерващ активността в сектора на услугите, спадна в началото на годината до 51,4 пункта от 53,1 пункта 
през декември 2021 г., достигайки най-ниско ниво от пет месеца насам. 
"През декември и януари възраждането на Covid инфекцията в няколко региона като Сиан и Пекин принуди местните 
власти да затегнат мерките за контрол на епидемията, което ограничи производството, транспорта и продажбата на 
стоки. Стана по-очевидно, че китайската икономика се намира под троен натиск, свързан със свиване на търсенето, 
шокове по отношение на предлагането и отслабване на очакванията", посочиха двете агенции. 
Съставният (общ) PMI индекс, включващ както активността в промишлената, така и в непромишлената сфера (на 
услугите), се понижи от 51 през декември до 50,1 пункта през януари, доближавайки ключовата бариера от 50,0 пункта - 
водораздел между растежа и свиването на китайската бизнес активност. 
Последното проучване отчита по-бавно нарастване на бизнес активността и на новите поръчки и спад на износа с най-
солидно темпо от 15 месеца насам при леко отслабване на инфлационния натиск спрямо декември. 
 
Класа 
 
√ Германия повтори, че не планира да доставя оръжие на Украйна 
Германският министър на отбраната Кристин Ламбрехт увери, че Германия няма намерение да доставя оръжие на Киев, 
тъй като диалогът за разрешаване на украинската криза все още продължава, както заяви тя в интервю за Funke Medien. 
„От дълго време ясната позиция на федералното правителство е, че оръжия не се доставят в кризисни райони, за да няма 
по-нататъшна ескалация там", каза министърът. В този контекст тя заяви, че настоящата ситуация не бива да се сравнява с 
решението на германските власти да доставят управляеми ракети на кюрдите в Ирак, тъй като „местните жители там бяха 
жестоко убивани или продавани на пазарите на роби". 
„В конфликта в Украйна имаме партньори, които се върнаха на масата за преговори: в Съвета НАТО-Русия и в 
Нормандския формат. Поради тази причина сега нашата задача е деескалация. Искаме да разрешим този конфликт по 
мирен начин", подчерта Ламбрехт. 
Тя също подчерта, че Берлин остава надежден съюзник в НАТО и не изключи изпращането на повече войски в 
балтийските страни и по-специално в Литва. „Вече правим много важен принос в Литва, където сме единствената страна 
от ЕС, която ръководи бойна група", припомни германският министър. 
Тази седмица украинските власти отново поискаха доставки на оръжие от Берлин за отбранителни цели. Въпреки че 
Германия обеща да изпрати на Украйна 5000 каски и да сътрудничи в изграждането на полева болница, както и да 
предостави финансова помощ, правителството на европейската страна многократно отказва да доставя оръжие. 
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Германският канцлер Олаф Шолц и външният министър Аналена Бербок заявиха, че искат да посредничат в конфликта 
около украинската криза чрез дипломатически посещения, които и двамата възнамеряват да извършат през седмицата. 
 
√ Инвеститорът Робърт Кийосаки прогнозира "финансов ад" от ръцете на Федералния резерв 
Мерките, предприети от американските парични регулатори, разтварят националната валута, смята американският 
бизнесмен, инвеститор и писател Робърт Кийосаки. 
"Федералният резерв и хазната унищожават долара и изпращат милиарди неинформирани спестяващи във финансовия 
ад. Отидете във финансовия рай. Спестявайте злато, сребро и биткойни", написа той в акаунта си в Twitter. Авторът на 
бестселъра „Богат татко, беден татко" не за първи път предупреждава за състоянието на националната икономика и за 
щетите, нанесени от паричните структури. Така през декември той предупреди, че американската икономика технически 
вече е в депресия и се задава срив на финансовите пазари. 
"Инфлацията мами бедните. Инфлацията прави богатите по-богати", написа той през ноември, призовавайки 
последователите си да се подготвят за "великия крах", като правят интелигентни покупки на злато, сребро и биткойни. 
В края на януари 2022 г. Кийосаки приветства новината за падането на цената на биткойн под 35 000 долара, 
предвиждайки да увеличи инвестициите си в криптовалутата, ако падне до 20 000 долара. 
Наскоро Чарли Мънгер, вицепрезидент на Berkshire Hathaway, финансовия конгломерат на Уорън Бъфет, отбеляза, че 
пазари като американския индекс S&P 500 са „надценени" и каза, че настоящата ситуация е дори по-лоша, отколкото по 
време на балона на дотком в края на 90-те години, чиято експлозия фалира голям брой фирми. 
По същия начин американският милиардер Рей Далио, основател на най-големият в света хедж фонд Bridgewater 
Associates, предупреди, че нарастващата инфлация, в която е потопена икономиката на неговата страна, в резултат на 
непрекъснатите емисии на пари, намалява покупателната способност на населението, което може да предизвика 
сериозни социални сътресения. 
 
√ Аржентина се присъедини към Новия път на коприната 
Президентът на Аржентина Алберто Фернандес одобри включването на латиноамериканската страна в Новия път на 
коприната, китайската инициатива за стимулиране на потока от търговия и инвестиции, по време на среща на върха с 
китайския му колега Си Дзинпин, проведена тази неделя в Пекин, в Голямата зала на народа. 
„С това стратегическо решение националното правителство ще подпише различни споразумения, които гарантират 
финансиране за инвестиции и работи за повече от 23,7 милиарда долара, създавайки нов етап в двустранните 
отношения, които бяха значително разширени и укрепени през последните 15 години", написа в Twitter Министерството 
на външните работи на Аржентина. 
Финансирането ще бъде получено на два транша: единият вече е одобрен на стойност 14 милиарда долара по 
механизма на Стратегическия диалог за икономическо сътрудничество и координация (Decce); и още един от 
приблизително 9.7 милиарда долара, които латиноамериканската страна ще представи в Ad Hoc работна група, 
създадена от двете нации за започване на сътрудничество. 
В същото време, в рамките на посещението на Алберто Фернандес в Китай, Буенос Айрес и Пекин подписаха тринадесет 
документа за сътрудничество в различни области: зелено развитие, цифрова икономика, космическа зона, технологии и 
иновации, образование и университетско сътрудничество, селско стопанство, земя, обществени медии и ядрена 
енергетика. 
Наскоро Decce проведе петата си среща на високо ниво, на която бяха очертани основните инфраструктурни 
инвестиционни проекти, които азиатският гигант планира да осъществи в Аржентина, като бяха определени области за 
насърчаване на преките китайски инвестиции. 
От своя страна Буенос Айрес планира да представи набор от инфраструктурни дейности, свързани с енергийния сектор, 
водопроводната и канализационната мрежа, транспорта и жилищното строителство в Ad Hoc работната група, която ще 
трябва да бъде обсъдена с Пекин. 
По този начин Аржентина се присъединява към 140-те държави, които вече са част от инициативата „Един пояс, един 
път" (BRI), която, макар първоначално да се фокусира върху Централна Азия, се разшири с Африка, Азия, Близкия изток, 
Европа. Латинска Америка и Океания. 
Китайският глобален мегапроект има за цел да насърчи сътрудничеството и свързаността между различните страни чрез 
два основни компонента: един от сухопътен характер, т. нар. Икономически пояс на пътя на коприната; и друг 
презокеански, т. нар. Морски път на коприната. 
 
Мениджър 
 
√ Антикорупционната комисия кани правосъдния министър на изслушване за сигналите срещу Гешев 
Антикорупционната комисия покани за изслушване днес правосъдния министър Надежда Йорданова. От сайта на 
комисията става ясно, че повод за това е проверка за наличието в министерство на правосъдието на сигнали срещу 
главния прокурор Иван Гешев.  
От Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на противозаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ 
припомнят, че тя започна на 1 януари след сезиране от изявления в медиите на министъра на правосъдието. Изискани са 
заверени копия от подадените сигнали и друга относима информация от министър Йорданова.  
До настоящия момент изисканите материали не са изпратени от министерство на правосъдието. Затова, за изясняване на 
фактите по направените от нея изявления в медиите от КПКОНПИ са поканили Йорданова, предава БТА.  
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В края на януари министърът на правосъдието в ефира на БНТ заяви, че е готова да задейства наново процедура по 
предсрочното освобождаване на главния прокурор Иван Гешев при положително становище от Конституционния съд, че 
има тези правомощия. Припомняме, че изпълнителната власт се обърна с питане към конституционните съдии дали 
правосъдният министър има правомощията да предложи на ВСС предсрочно освобождаване на председателя на 
Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор. Искането на 
Министерския съвет до Конституционния съд беше направено след като ВСС отказа да разгледа по същество 
предложение на служебния министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов за предсрочно прекратяване на мандата на 
главния прокурор Иван Гешев. Очаква се утре, 8 февруари, КС да каже може ли правосъдният министър да иска 
отстраняване на главния прокурор.  
 
√ Гроздан Караджов назначи вътрешна ревизия на „Автомагистрали“ ЕАД 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов възложи вчера вътрешен одит на 
държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД. Ревизията ще се извърши от дирекция „Вътрешен одит“ в МРРБ и ще 
обхваща периода от сключването на първите инхаус договори през 2018 г. до края на 2021 г. 
Одиторите на министерството ще направят анализ и оценка на финансовото управление на „Автомагистрали“ ЕАД и ще 
проверят изпълнението на сключените договори чрез така нареченото вътрешно възлагане. Целта е да се установи 
законосъобразността на управленските решения в дружеството, свързани с разходването на средства и изпълнението на 
сключените инхаус договори, уточняват от министерството. 
Назначаването на проверката идва след като миналата седмица от ГЕРБ-СДС съобщиха на брифинг, че близо 40 милиона 
лева са платени по инхаус поръчките за строежа на "Хемус" от служебния кабинет и от новото редовно правителство. 
"През септември миналата година Виолета Комитова плаща 14 милиона лева за инхаус поръчки, а тази година 20 
милиона лева са изплатени от министър Гроздан Караджов за АМ "Хемус". За няколко месеца са платени около 40 
милиона лева за инхаус поръчки за строежа на магистралата", цитира конкретни данни Младен Шишков от ГЕРБ, а 
негови съпартийци отправиха публично въпрос към МВР-шефа Бойко Рашков дали това означава, че Комитова и 
Караджов са съучастници в "престъплението на века" - така Рашков определи разкритията и започналото разследване за 
злоупотреби и източени средства по линия на обществените поръчки за "Хемус" по времето на правителството на ГЕРБ. 
Междувременно от МРРБ обявиха конкурс за трима представители на държавата в Съвета на директорите на 
„Автомагистрали“ ЕАД. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са петима, като другите двама се предлагат 
от Агенцията за публичните предприятия и контрол. 
Кандидатите ще трябва да представят концепциите си за петгодишен период на управление на „Автомагистрали“ ЕАД. 
Документи за участие се подават до 17 февруари 2022 г. Настоящото ръководство на „Автомагистрали“ ЕАД остава на 
позициите си до провеждането на конкурса.  
 
√ В кои европейски страни интересът към метавселената е най-голям? 
Метавселената е на път да даде началото на следващата революция в цифровата икономика. Използвайки безкрайните 
възможности на технологиите за виртуална реалност (VR) и добавена реалност (АР), метавселената създава цифрови 
взаимодействия и преживявания, които имат за цел да имитират безупречно реалния свят. 
Използвайки инструмента за онлайн анализи SEMrush, от Walkme.com са направили прочуване кои страни в Европа 
проявяват най-голям интерес към метавселената. 
От страните в Европа, за които има данни в SEMrush, България сe нарежда на 18-то от 26 места по онлайн търсения за 
метавселената, взимайки предвид населението на страната. У нас на един милион потребители се падат средно 131 
търсения месечно. 
На първо място е Франция със 1020 месечни търсения на един милион потребители. Следват Великобритания (942), 
Швейцария (831), Германия (778), Белгия (659), Ирландия (398), Португалия (344), Нидерландия (340), Италия 
(326)  Швеция (304). 
На първо място по среден брой месечни търсения е Велиобритания със 61 220, следвана от Франция (60 640) и 
Германия (61 220). Далеч по-надолу се нареждат Турция (18 100), Италия (16 500) и Швейцария (6600) 
„Появата на метавселената отвори портал към безкрайни възможности, който ще размие границите междувиртуалния и 
физическия свят още повече. Макар че е в ранен етап на своето развитие, някои европейски страни вече показват голям 
интерес към нея. Докато популярността и по-доброто разбиране на потенциала на метавселената растат, интересът на 
хората в Европа също ще се увеличава“, коментира президентът и съосновател на Walkme.com Рафаел Суеъри. 
 

Позиция Страна 
Среден брой месечни 
търсения на 1 млн. души 

Среден брой месечни 
търсения 

1 Франция 1020 60,640 

2 Обединеното кралство 942 61,220 

3 Швейцария 831 6,600 

4 Германия 778 60,500 

5 Белгия 659 6,600 

https://www.walkme.com/glossary/digital-transformation/#what-is-digital-transformation
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6 Ирландия 398 1,600 

7 Португалия 344 2,620 

8 Нидерландия 340 5,400 

9 Италия 326 16,500 

10 Швеция 304 2,900 

11 Гърция 303 2,400 

12 Турция 292 18,100 

13 Норвегия 254 1,300 

14 Дания 240 1,300 

15 Финландия 207 1,000 

16 Словакия 198 880 

17 Сърбия 162 1,000 

18 България 131 590 

19 Полша 127 4,400 

20 Чехия 120 1,000 

21 Латвия 88 140 

21 Испания 88 3,740 

23 Хърватия 75 210 

24 Австрия 62 480 

25 Унгария 43 320 

26 Украйна 30 880 

27 Русия 13 1,600 

 
√ Ердоган: Турция скоро ще бъде сред десетте най-развити икономики в света 
Скоро турската икономика ще бъде сред десетте най-развити световни икономики. Това заяви президентът на Турция 
Реджеп Тайип Ердоган, цитиран от Анадолската агенция и БТА. 
"В момента ние сме на прага на нова и по-голяма революция в развитието. Предприели сме скок, който ще постави 
Турция сред десетте най-развити икономики в света", заяви турският държавен глава по време на видеоконференция по 
повод завършени проекти в черноморския окръг Зонгулдак, Северна Турция. 
Ердоган заяви, че тази цел ще бъде постигната чрез увеличаване на инвестициите, заетостта, производството, износа. 
"Няма съмнение, че няма да е лесно тази революция да се материализира и да се придвижи напред, фокусирани сме 
върху производството и износа, за да се възползваме от тази възможност (по време на пандемията)", заяви още 
президентът. 
Той посочи, че Турция, която е член на Г-20 - форумът на 20-те най-големи икономики в света, ще спечели в своята 
"икономическа война за независимост". 
Турция цели възстановяване на отношенията си и отваряне на вратата за сътрудничество в чуждестранната търговия с 
държави, сред които Обединените арабски емирства, Египет, Израел, Саудитска Арабия и Армения, допълва агенцията.  
 
√ Eврото се задържа над прага от 1,14 долара 
Курсът на еврото днес остана стабилно над прага от 1,14 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1418 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1447 долара. 
 
√ Предпазлив ръст на борсите в Европа 
Водещите европейски борсови индекси регистрираха ръст в ранната търговия в понеделник, следвайки пет поредни 
седмични понижения, тъй като добрите корпоративни отчети засенчиха геополитическото напрежение и задаващия се 
цикъл на затягане на паричната политика на централните банки, предаде Ройтерс. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,52 пункта, или 0,11%, до 461,63 пункта, след като записа седмичен 
спад от 0,7% в петък. Немският показател DAX се понижи с 9,08 пункта, или 0,06%, до 15 090,48 пункта. Водещият индекс 
на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 15,61 пункта, или 0,21%, до 7 532,01 пункта. Френският измерител CAC 40 
регистрира спад от 14,19 пункта, или 0,2%, до 6 937,19 пункта. 
От началото на годината STOXX 600 се е понижил с 5%, като това се дължи най-вече на 15% спад при технологичните 
акции заради по-агресивния тон на централните банки на фона на продължаващия инфлационен натиск, 
геополитическото на напрежение и опасенията за доставките на енергия. 
„В края на краищата, Европейската централна банка може да реши да вдигне лихвите през 2022 г. В предишните си 
изказвания председателят на ЕЦБ Кристин Лагард и нейните колеги отхвърляха възможността за повишаване на лихвите, 
но сега вратата е отворена“, коментира Хараламбос Писурос от JFD Group. 
Очакванията за по-високи лихвени проценти се отразяват негативно на акциите, тъй като това означава по-големи 
разходи за кредити. Това има особено негативно влияние върху технологичните компании с висок растеж. 
На пазара се отрази и изказването на члена на Управителния съвет на ЕЦБ Клаас Кнот, който заяви, че очаква централната 
банка да повиши лихвите през четвъртото тримесечие на тази година. 
Междувременно немската федерална статистика Destatis съобщи, че индустриалното и промишлено производство в 
Германия са регистрирали спад през декември заради проблемите с веригите на доставките. 
Акциите на Aurubis AG, най-големият производител на мед в Европа, поскъпнаха с 4,55%, след като компанията потвърди 
ръст от 85% на печалбата за тримесечието. 
Разнопосочна търговия в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха смесени резултати в петък, след, записвайки най-
добрата си седмица от началото на годината, след като новите добрите корпоративни отчети подкрепиха пазара, 
предаде Си Ен Би Си 
Промишленият индекс Dow Jones регистрира спад от 21,42 пункта, или 0,06%, до 35 089,74 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 23,09 пункта, или 0,52%, до 4 500,53 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 219,19 пункта, или 1,58%, до 14 098,01 пункта. 
За седмицата S&P 500 се повиши с 1,5%, докато Nasdaq напредна с 2,4%. Dow завърши седмицата с ръст 1,1% Това е 
вторият седмичен ръст за трите водещи индекса от началото на годината, които миналият месец бяха подложени на 
натиск от загубите в технологичният сектор. 
Amazon поведе ръстовете в S&P и Nasdaq, след като акциите на компанията поскъпнаха с 13,5% на фона на добрия 
корпоративен отчет и продължаващото силно представяне на подразделението за облачни услуги. Компанията отчете 
приходи от 137,4 млрд. долара за Q4, което е ръст с 9% в сравнение със същият период на предходната година. 
Подразделението за облачни услуги Amazon Web Services, регистрира приходи от 17,37 млрд. долара и оперативна 
печалба от 5,29 млрд. долара. Петъчният ръст на акциите на Amazon бе най-големият еднодневен скок от 2015 г. насам. В 
технологичният сектор акциите на Snap и Pinterest скочиха с 58,82% и 11,2% 
Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа премина прага от 1,9%, достигайки най-високото си 
ниво от декември 2019 г. на фона на данните на Министерството на труда на САЩ, според които американската 
икономика е добавила 467 хил. нови работни места селскостопанския сектор през януари. Икономистите, анкетирани от 
Dow Jones, очакваха далеч по-скромен ръст от 150 хил. нови работни места. 
„За пазарите данните за работните места са свързани с Фед, като изненадата с ръста на работните места и заплатите дава 
нови причини на централната банка да започне да повишава лихвите си от март и да направи четири или повече подобни 
стъпки през тази година“, коментира Бари Гилбърт от LPL Financial. 
Доходността по 10-годишните ДЦК нарасна значително в сравнение с нивото от 1,51% в края на 2021 г., след като 
Федералният резерв сигнализира за по-агресивни мерки в борбата с инфлацията, включително забавяне на изкупуването 
на облигации и няколкократно повишение на лихвите. Перспективата за по-високи лихви натежа върху технологичните 
акции с големи пазарни оценки. S&P 500 се е понижил с над 5% през тази година. 
Оптимизъм в Азия 
Индексите на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в понеделник, след като 
пазарите в Китай напреднаха в първата си сесия след празниците по случай Китайската нова година, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 68,14 пункта, или 2,03%, до 3 429,58 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 23,62 пункта, или 1,04%, до 2 285,99 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng отчете ръст от 6,26 пункта, или 0,03%, до 24 579,55 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи със 191,12 пункта, или 0,7%, до 27 248,87 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi отчете  спад от 5,2 пункта, или 0,19%, до 2 745,06 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 6,26 пункта, или 0,03%, до 24 579,55 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете ръст от 12,1 пункта, или 0,19%, до 622,73 пункта. BGBX40 се понижи с 0,53 пункта, или 0,37%, до 
142,95  пункта. BGTR30 напредна с 5,60 пункта, или 0,80%, до 704,81 пункта. BGREIT се понижи с 0,08 пункта, или 0,05%, до 
165,02 пункта. 
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√ Може ли туризмът да облекчи инфлационния натиск в Турция? 
Туризмът формира около 13% от брутния вътрешен продукт на страната  
Инфлацията е битка, която много хора по света в момента водят. Но тя е особено тежка в Турция, където за хората е все 
по-трудно да свържат двата края, пише ВВС. 
Те взимат трудни решение за това какво могат да си позволят и как да изготвят бюджета си. 
Комбинацията от ускоряваща се инфлация и валута, която изгуби почти половината от стойността си, създаде криза с 
разходите за живот в страната. 
Инфлацията скочи до 48,7% през януари, след като стигна 36% през декември. Някои икономисти обаче смятат, че 
реалното ниво може би е много по-високо. 
„Има група учени, които са изготвили технически показател на инфлацията. Техният измерител е близо до 60% (за 
декември). Това създава огромно бреме за обществото като цяло“, казва Дурмус Йълмаз. Той е бивш гуверньор на 
Турската централна банка в периода 2006-2011 г., а сега е член на опозиционната партия. 
Само дни преди публикуването на данните за инфлацията за януари президентът Реджеп Тайип Ердоган освободи Саит 
Ердал Динчер, ръководител на националната статистическа агенция. 
Местните медии съобщиха, че решението се дължи на недоволството на президента от влошаващата се икономическа 
ситуация и желанието му да си спечели още един мандат следващата година. 
След две седмици Турската централна банка ще се срещне, за да обсъди стратегии, с които да се облекчи бремето за 
домакинствата. 
Едва ли централните банкери ще се обърнат към обичайния метод за охлаждане на инфлацията с по-високи лихвени 
проценти. 
Причината е, че президентът Ердоган вярва, че по-високите лихви са причина за инфлацията – позиция, която 
противоречи на традиционната икономическа теория. 
През четири от последните пет месеца той накара централната банка вместо това да намали лихвените проценти. 
Миналата седмица президентът заяви, че за „известно време“ хората в страната ще трябва да „понесат бремето“ на 
инфлацията. 
Високите цени и обезценяващата се валута притискат сериозно бюджета на домакинствата. Цената на червеното месо 
например се е вдигнала толкова много, че много семейства вече не могат да си го позволят. А тези, които могат, купуват 
много по-рядко или в по-малки количества. 
През декември сривът на лирата принуди хранителните магазини да сменят цените на продуктите почти всеки ден. 
Тласък от туризма? 
Икономическата ситуация става все по-жестока във вътрешността на страната. Но изгодният валутен курс направи Турция 
привлекателна дестинация за хора от други части на света. 
Преди пандемията с коронавируса през 2019 г. туризмът донесе на Турция 34 млрд. долара. И макар че блокадите и 
ограниченията при пътуване потиснаха сектора през 2020 г., той се възстанови през 2021 г. 
Броят на пристигащите туристи е скочил с 85,5%, макар че приходите все още са с една трета по-ниски, отколкото преди 
пандемията. 
Себнем Алтън води групови обиколки из страната за компанията Grand Circle Travel. Според нея резервации има, но 
възстановяването все още е крехко. 
„През отминалия сезон хората можеха просто да отменят пътуванията си в последната минута и агенциите бяха доста 
гъвкави с това, което е нещо ново“, казва тя. „Затова, макар че имаме резервации и всичко изглежда наистина розово за 
предстоящата година, никога не можем да бъде сигурни, че тези резервации ще се осъществят“. 
Туризмът формира около 13% от брутния вътрешен продукт на Турция. Страната е шестата по популярност туристическа 
дестинация за 2019 г., според Световната организация по туризъм. Но дори тогава благоприятният обменен курс е бил 
ключов фактор за привличането на туристи. 
Ако индустрията продължи да се възстановява, докато ограниченията върху пътуванията все повече се облекчават тази 
година, това може да донесе по-широки икономически ползи за Турция, посочва Роджър Кели, водещ регионален 
икономист в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). 
Според него един от основните структурни проблеми за икономиката е дефицитът по текущата сметка на страната, което 
означава, че стойността на стоките и услугите, които Турция внася, е над тази на износа. 
Повече приходи от туризъм ще помогнат да се намали този дефицит, казва той. 
„Очевидно, ако имаш добри приходи от туризъм, това ще помогне да се намали дефицитът по текущата сметка, което 
прави финансирането му по-лесно, а това подкрепя лирата. Това означава, че проблемът ти с инфлацията намалява, тъй 
като по-слабата лира помага да се захрани инфлацията“, казва Кели. 
„Затова, от тази гледна точка, ако имаш сравнително силен туристически сезон, това помага да се подкрепи лирата и да 
се свали инфлацията“, добавя той. 
 
√ Байдън изрично отписа "Северен поток 2", Шолц отново не го направи 
Президентът на САЩ изтъква надеждността на федералната република, а германският канцлер отново не сложи 
името на газопровода и думата "санкции" в едно изречение  
В понеделник американският президент Джо Байдън заяви в Белия дом, че в случай на руска инвазия в Украйна „няма да 
има повече "Северен поток 2". Ние ще сложим край на това“. 
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От друга страна, германският канцлер Олаф Шолц успя да не спомене името на спорния германско-руски газопровод по 
време на пресконференцията. Канцлерът каза само това: интензивно се подготвят евентуални санкции в случай на руска 
инвазия в Украйна. Част от процеса бил да не се разкриват предварително всички планове пред Москва. Говорителката 
на Белия дом Джен Псаки избегна въпросите на журналистите дали германското правителство е обещало на Белия дом 
закриването на газопровода. 
Добре де, ясно е, че не всяко взаимодействие между Байдън и Шолц се получава перфектно, но представете си, че 
Западът трябваше да премине през настоящата криза с Доналд Тръмп в Белия дом… И така, нека проследим срещата и 
пресконференцията по хронологичен ред. 
Олаф Шолц и Джо Байдън стоят в Източната стая - голямата представителна зала в Белия дом. След като двамата 
държавни глави разменят обичайните любезности след срещата си, американски журналист иска да разбере от Байдън 
дали Германия все още е надежден партньор в украинската криза. „Няма причина да възвръщаме доверието си", 
обяснява Байдън. „Германия се ползва с пълното доверие на САЩ. Няма никакво съмнение относно партньорството“, 
заяви президентът на САЩ. 
Първото пътуване на канцлера в САЩ беше посветено на два въпроса: Как трябва да реагира Западът на заплахата от 
руска инвазия, след като руският президент Владимир Путин разположи 120 000 руски войници на украинската граница? 
И дали новият канцлер ще успее да разсее критиките във Вашингтон към досегашната му сдържана политика спрямо 
Русия? 
Едва два месеца след встъпването си в длъжност новият канцлер трябваше да направи стресова совалка по външна 
политика. Въпреки че Шолц е толкова опитен, колкото малко други политици от Германия, нито един от многото му 
постове не го е подготвил за криза като тази, пред която е изправен сега в лицето на напрежението с Русия. 
По-специално в САЩ хората са недоволни от плахите действия на канцлера по казуса с Украйна. Фактът, че Шолц все още 
не е заявил изрично, че ще спре спорния газопровод „Северен поток 2" в случай на ескалация на украинската криза и ще 
го използва като средство за санкции, предизвиква поклащане на главо в САЩ, както и отказът на Берлин да доставя 
оръжие на Украйна. 
Шолц и Байдън изпращат сигнал за единство 
Затова мисията на Шолц във Вашингтон беше ясно определена: Да възвърне накърненото доверие от страна на САЩ, да 
изпрати сигнал за единство към Москва и да покаже на избирателите у дома, че техният канцлер не е зрител, а играч в 
тази глобална политическа криза. 
Защото докато други държавни глави като Еманюел Макрон сякаш всеки ден разговарят с Путин по телефона, Шолц 
отдавна е встрани от телефонната дипломация. Не само, но и поради това, както показват последните социологически 
проучвания, популярността на канцлера рязко спадна. 
Байдън за втори път подчертава, че не може да разбере критиките към Германия в американските медии. Германия е 
един от най-големите кредитори и инвеститори на Украйна, „изключително надеждна", един от най-важните партньори 
на НАТО. 
Макар че американският президент даде сигнал за единство между САЩ и Германия, на което Шолц се надява, 
канцлерът не направи услуга на Байдън да заеме по-ясна позиция по „Северен поток 2". 
Той отново подчерта, че в случай на руска инвазия в Украйна всички инструменти за санкции ще бъдат „на масата". 
Западът ще реагира „единно, бързо и решително", а цената на една инвазия ще бъде „много, много висока" за Путин. 
Но Шолц отново се въздържа да спомене „Северен поток 2" и думата „санкции" в едно и също изречение. Въпреки това 
именно работата по спорния газопровод, който минава от Русия през Мекленбург-Предна Померания, е причина за 
недоволството на САЩ. Вашингтон се опасява, че Германия не действа достатъчно решително по отношение на 
съоръжението заради личните си интереси. 
След срещата с Шолц Байдън постави ясна линия: „Ако Русия премине границата на Украйна, няма да има повече 
"Северен поток 2"." Шолц не направи подобно ясно изявление. 
Това, че Германия се възприема като „ненадеждна" в конфликта с Украйна в САЩ и в рамките на НАТО, Шолц определя 
като „глупост". 
А реалността в дипломатическите кулоари е различна от общественото мнение. Според източници, близки до Шолц, 
Германия играе решаваща роля в изготвянето на пакета от санкции срещу Русия и заедно със САЩ „определя темпото". 
Шолц е силно критикуван в САЩ 
Но Шолц не улеснява работата си с медийните критики. Които са съвсем реални. Сенаторът републиканец Джеймс Риш 
например призовава за преосмисляне на позицията на Германия. „Когато Русия нахлу в Крим през 2014 г., чухме подобни 
уверения, но няколко месеца по-късно Германия отново напредна с проекта", предупреждава той. 
Сенатор Роб Портман заявява, че отказът на Берлин да достави оръжия е „безсмислен". А това, че Германия се 
възприема като „ненадеждна" в САЩ, е изпратено до Берлин не от кой да е, а от самата германска посланичка в САЩ. 
Джаксън Джеймс от German Marshall Fund дори обобщава настроенията в САЩ по следния начин: „Германия се 
възприема като ненадежден партньор и най-слабото звено в НАТО, когато става дума за това как да се справим с Путин“. 
По време на пътуването си Шолц се опитва да разсее всякакви съмнения относно лидерските си качества. По време на 
обратния полет канцлерът, небрежно облечен в сив суитчър – тази снимка ще стане по-късно хит в социалните мрежи - 
се приближава до пътуващите с него журналисти, за да разкаже за визитата. 
При това пътуване до него за първи път е поставен високоговорител. Шолц често говори толкова тихо, че е трудно да 
бъде разбран, особено на фона на шума от полета. Фактът, че сега Шолц държи микрофон, носи определена символика. 
Разбира се, на журналистите не е позволено да пишат и разказват за такива поверителни обсъждания. Но Шолц, това 
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може да се разкрие, говори в това обкръжение толкова открито, както рядко се случва в публичното пространство, пише 
Handelsblatt. 
Фактът, че Шолц не е безразличен към критиките и че очевидно вижда необходимост от действия, за да коригира 
имиджа си на уж твърде плах кризисен мениджър, се разкрива и от медийната офанзива, с която той обгражда 
пътуването си. 
Преди да отпътува, той даде интервюта за ARD, RTL и Washington Post. След срещите си с Байдън той се появи на живо по 
CNN и отговори на въпросите на водещия Джейк Тапър - на английски език. Това е смел ход от страна на Шолц, тъй като 
неговите предшественици не се бяха осмелявали да го направят. 
Шолц се бори смело, отговаря ясно на въпросите на изискан английски език, а освен това изглежда симпатичен и 
енергичен. Въпреки това той не е по-конкретен относно „Северен поток 2" от преди, дори когато е попитан няколко пъти 
по тематта. CNN превръща това в извънредна новина: „Шолц отказва да подкрепи обещанието на Байдън да спре руския 
"Северен поток 2". 
Политически представители призовават за ясна позиция по "Северен поток 2 
В САЩ подобни заглавия не заглушават гнева към Шолц. „Досега Шолц не е бил много ясен", казва сенаторът 
републиканец Кевин Креймър пред BBC America след посещението на канцлера. „Но той направи стъпка в правилната 
посока", коментира той. Креймър обаче не остави съмнение, че очаква повече от Шолц: „Бихме искали да имаме по-
силна Германия“. 
В интервюто за CNN Шолц каза също, че работи за намаляване на зависимостта на Германия от руския газ. Но обяснява, 
че с преминаването към неутрална по отношение на климата икономика въпросът така или иначе ще бъде решен най-
късно до 25 години. 
След срещата Байдън изрази увереност, че САЩ и други производители на втечнен природен газ биха могли да помогнат 
на европейците, ако в случай на ескалация доставките на руски газ за Западна Европа намалеят или дори бъдат 
прекратени. „Смятаме, че можем да компенсираме голяма част от тях", казва той. 
След интервюто за CNN Шолц се отправи към среща с осем сенатори, някои от които открито критикуват политиката му 
към Русия. Тази среща също бе част от плана на Шолц за изчистване на недоволствата, които според канцлера всъщност 
не съществуват. 
В рамките на украинската криза Шолц иска да остане верен на политическия стил, с който е изградил цялата си кариера и 
на който се доверява: Запазвай нервите си, проявява търпение, води тайни преговори! Тогава ще настъпят моменти, в 
които ще има възможност за разбирателство. Дори с такъв неясен автократ като Путин. 
Това, в което Шолц винаги е бил убеден: хората се интересуват от резултата от политиката, а не от начина, по който тя го 
е постигнала. Единственото, което има значение, е фактът да няма война с Русия, а не дали френският президент Макрон 
е откраднал от канцлера шоуто за две седмици или какви други оценки за отношението си е получил. Така гледа Шолц на 
нещата. 
Видими са и първите успехи на този подход. Например, различни кръгове на преговори с Русия, като например 
Нормандския формат, се рестартираха отново, след като не са се провеждали от много години, обяснява Шолц. Важно е 
Путин да чуе отново от всички западни представители колко сериозно се отнасяме към санкциите", казва канцлерът пред 
журналисти. 
Планирани са допълнителни срещи 
Следващите кръгове на координация по конфликта в Украйна са насрочени непосредствено след завръщането на Шолц 
от Вашингтон. Във вторник канцлерът ще приеме в Берлин френския президент Макрон и полския президент Анджей 
Дуда. В четвъртък гости ще бъдат тримата балтийски държавни глави на Естония, Латвия и Литва, а след това Шолц ще 
изнесе основна реч на Мюнхенската конференция по сигурността, преди да замине на посещения в Киев и Москва в 
средата на февруари. 
Но проблемите, с които Шолц се сблъсква заради своята политика, не са изчезнали. В понеделник президентът на 
Украйна Володимир Зеленски отмени среща с външния министър Аналена Бербок. Официално по причини, свързани с 
графика. 
Според съобщения в медиите обаче истинските причини са били други: В допълнение към отказа на Германия да доставя 
оръжие на Украйна, фактът, че все още няма ясно изразено отхвърляне на „Северен поток 2" от страна на Германия при 
нахлуване на Русия в Украйна. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Блокаж. Кой ще арестува – остава само Рашков (за по 24 часа) 
в. Труд - Масовите лекарства поскъпват дo 15 на сто 
в. Телеграф - Садим БГ марихуана в Испания 
в. Монитор - 150% повече пациенти приети в болниците за година 
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа – ДАНС разследва 67 от 116-те златни паспорта, издадени за 9 години. Инвеститорите, парите им и работните 
места ги няма 
в. 24 часа - Трети опит да забранят чуждите езици на чиновниците 
в. Труд - Прокуратурата призова Петков и Бориславова 
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в. Труд - Сливане на университети ще ощети студентите 
в. Телеграф - Петков обяви 9 знакови случая 
в. Телеграф - 400 000 пенсионери с добавки над стотачка 
в. Монитор - КЕВР погна Булгаргаз за износа на синьо гориво 
в. Монитор - За 12 години: 10 пъти повече деца в БГ училищата зад граница 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Зафир Зарков, зам.-председател на транспортната комисия в Столичния общински съвет: Билетът за пътуване 
в София става за време, може да отпаднат месечната карта за една линия и само за метрото 
в. Труд - Д-р Любомир Канов, психиатър, пред "Труд": Петков трябва да махне Рашков и Янев от правителството 
в. Телеграф - Председател, на Общото събрание на МУ - София акад. Ваньо Митев: Върлуват наравно Делта и Омикрон 
в. Монитор - Гл. ас. д-р Ива Дойчева, доктор по ботаника и представител на младите учени в Общото събрание на БАН: 
Много млади колеги ще напускат, ако отношението към науката не се промени  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Как да ядосаш 2 млн. пенсионери 
в. Труд - Македонистите подвеждат вече и Конгреса на САЩ 
в. Телеграф - Розов прах в очите 
в. Монитор - По тънък лед ли стъпват президент и премиер 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Спешни мерки в здравната криза – какви реформи са необходими? Гост - председателят на Комисията по 
здравеопазване в НС доц. Антон Тонев. 

- Планът за възстановяване и планът на държавата за справяне с кризите през националния бюджет – правим ли 
си добре сметката? Бившият служебен вицепремиер Атанас Пеканов. 

- За безопасността на личните данни в социалните мрежи и рискът от спиране на Фейсбук и Инстаграм за Европа. 
- Защо професионален водач получи отказ за преиздаването на свидетелство за правоуправление заради стари 

нарушения, които се оказва, че не са фигурирали в системата. 
БТВ, ”Тази сутрин”   

- Какво ще покаже проверката за износа на газ извън страната? В Студиото Владимир Малинов, изпълнителен 
директор на "Булгартрансгаз". 

- Има ли напрежение между президента и изпълнителната власт? Коментар на политолозите проф. Румяна 
Коларова и Слави Василев. 

- Колко палмово масло и добавки има във вафлите? 
- Защо турист беше нападнат и удрян от служител на лифта в Банско? 

Нова телевизия, „Здравей България” 
- На 56-ия си рожден ден – най-известният българин в света – Христо Стоичков - ексклузивно пред NOVA. 
- Прокуратурата вика премиера на разпит. Ще има ли разследвания по данните от списъка на Петков? 
- Защо дете с травма на главата беше принудено да чака за регистрация в Спешното отделение в Пловдив? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 8 февруари 
София 

- Министър-председателят Кирил Петков ще бъде на официално посещение в Република Сърбия утре, 8 февруари, 
по покана на сръбския премиер Ана Бърнабич. 

- От 11:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ БАН ще отбележи 90 години от рождението на акад. Благовест Сендов 
Събитието в памет на акад. Сендов ще се излъчи и онлайн на сайта на БАН 

- Негово преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп ще оглави архиерейска света Литургия в 
Балшенския манастир „Св. Теодор Стратилат“, край с. Балша. 

- От 14:30 ч. в централата на ПП АБВ на улица „Врабча“ 23, ще се проведе пресконференция на теми: „Проблемите 
в енергетиката и предложението на ПП АБВ за тяхното решение. Газовата сигурност на България“; „Цените на 
енергията и състоянието на лечебните заведения“ 

- Годишната конференция на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще се проведе в периода 8 – 9 
февруари 2022 г. Актуалната тема на форума тази година е „Адаптиране на структурата на въоръжените сили, 
планирането, подготовката и използването им към изискванията на концепцията на НАТО за възпиране и 
отбрана в Евроатлантическата зона”. 

- От 14:30 ч. Комисията по туризъм ще проведе своето редовно заседание. Заседанието може да бъде проследено 
и онлайн на сайта на Народното събрание. 

- От 10:00 до 12:30 ч. омбудсманът Диана Ковачева организира онлайн дискусия на тема: „Психичното здраве в 
училище – необходими мерки“. 

- От 12:30 ч.председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев ще участва в представянето на изцяло 
нова услуга за инвеститори в Столичната община и връчването на първите „зелени карти" за административно 
обслужване на бизнеса. Срещата ще се състои в сградата на СОАПИ, ул. „Ген. Гурко“12, ет.4. 

*** 
Бургас 
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- Етнографският музей в Бургас започва изработването на своите легендарни етнографски мартеници – амулети, 
които ще се предлагат от 8 февруари. 

- От 19.00 часа в Държавна опера Бургас ще започне концерт „Вокален бутик“. 
*** 
Видин 

- От 13:30 ч. ще се проведе пресконференция в Регионалния пресклуб на БТА във Видин. Мариан Димитров, 
директор на фондация АДРА ще представи стартиралия във Видин пилотен проект на Фондацията в подкрепа на 
лекарите, борещи се с COVID - 19. 

 

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

