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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: България очаква гаранции за спазване на правата на македонските българи 
България очаква конституционни гаранции за спазване на правата на македонските българи преди Република Северна 
Македония да започне преговори за членство в Европейския съюз. 
Това е потвърдил президентът Румен Радев на среща с посланиците от страните-членки на Съюза и Швейцария. 
По време на разговорите държавният глава е заявил, че страната ни очаква постигането на конкретни резултати, както в 
сферите на икономиката и свързаността, така и по отношение на откритите двустранни въпроси. 
Радев е напомнил още, че България вече е готова за присъединяване към Шенгенското пространство. 
 
√ Проектобюджетите на НЗОК и ДОО влизат за гласуване в НС 
Проектобюджетът на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване влизат за първо гласуване в парламента. 
Заседанието гледайте на живо ТУК 
Разходите за здравеопазване до края на 2022 г. са предвидени да бъдат над 6 млрд. лв., което прави с над 600 млн. лв. 
повече в сравнение с миналата година. 
Запазва се вноската за здравно осигуряване да е 8% от дохода, като работодателите ще продължат да плащат 60% от 
сумата, а служителите 40%. 
Ръст на пенсиите с 6,1 на сто и минимален осигурителен доход от 710 лв. са част от заложените параметри. 
От първи април, когато новият бюджет трябва да влезе в сила се предвижда и обезщетението за майчинство да стане 710 
лв., а максималният осигурителен доход - 3400 лв. 
 
√ Корнелия Нинова: Държавната петролна компания ще бъде закрита 
Държавната петролна компания ще бъде закрита, заяви вицепремиерът Корнелия Нинова по време на заседание на 
икономическата комисия в парламента, предаде БНР. 
В момента се обсъжда как да бъдат съхранявани необходимите запаси. 
„Фирмите, които са длъжни по закон да съхраняват запаси, да заплатят това задължение и тези запаси под 
формата на средства, а държавата да ги купува, съхранява и да отговаря, за да бъдат те абсолютно гарантирани“, 
допълни Нинова. 
Водят се преговори по-голямата част от средствата по Плана за възстановяване да бъдат насочени като директно 
подпомагане към българските фирми, а не към финансови инструменти, обяви вицепремиерът. 
„Това е очакването и на българските фирми. Те имат достатъчно възможности и сега да ползват финансови 
инструменти, които не са достатъчно уплътнени като средство за подпомагане на икономиката за 
възстановяване от кризите. Така че нашата позиция е за повече директна помощ към българския бизнес в Плана за 
възстановяване и устойчивост“, допълни Нинова. 
 
√ Сандов: Ще търсим еврофинансиране за магистралата през Кресна, инвестиорът на Алепу трябва да рекултивира 
плажа 
Изграждането на АМ "Струма" през Кресненското дефиле ще бъде прехвърлено за следващия програмен период, за да 
се направи със средства от ЕС, а не от националния бюджет. В момента три работни групи обсъждат кой вариант за трасе 
е най-подходящ - тунел или обход. След като бъде взето решение, ще се направи нова оценка за въздействието на 
околната среда, след което ще се кандидатства за европейско финансиране. 
Това заяви в "Денят започва" вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов. По думите му, от 
екологична гледна точка, най-добре е да се изгради тунел за АМ "Струма" през Кресненското дефиле. 
Инвеститорът, който построи т.нар. "подпорна стена" на плажа Алепу, е длъжен да рекултивира околността, за да се 
възстанови доколкото се може природата там, заяви още Сандов. Той добави, че от екоминистерството вече са влезли в 
комуникация с инвеститора и му е вменено законовото изискване. 
Министърът на околната среда и водите се обяви за стриктни режими за строежите по Черноморието и категорична 
забрана за строителни дейности на 100 м. от морето. 
Остава в сила и пълната забрана за всякаква човешка дейност по поречието на река Ропотамо. Това включва и вече 
прекратените тренировки на националния отбор по гребане там. Според министър Сандов реката с най-висок защитен 
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статут в България не е най-подходящото място за провеждане на спортните тренировки, въпреки практиката гребците ни 
да тренират там от десетилетия. Ще бъдат спрени и туристическите разходки с лодки по Ропотамо. 
От министерството на околната среда и водите имат амбицията от началото на следващата година у нас да заработи 
изцяло нова система за обработване на отпадъци, чиято крайна цел да бъде депониране на едва 10% от боклука. В 
момента се проучва чуждия опит в тази посока. 
Относно проблемите с качеството на въздуха, според Борислав Сандов, основната отговорност е на общините. Той 
изтъкна, че мерките за справяне с проблема са ясни от много отдавна - редовно миене на улиците, поставяне на колчета 
срещу паркиране в зелените площи, въвеждане на нискоемисионни зони, в които да не влизат замърсяващи 
автомобили, както и нискоемисионни зони за отопление, в които да е забранено топленето с въглища. 
Следващата седмица вицепремиерът заминава за Брюксел, където ще се опита да убеди представители на ЕК да се 
продължи европейското финансиране по програмата за безплатна подмяна на отоплителни уреди. Целта е броят на 
домакинствата, които се отопляват на въглища, да намалее драстично. 
Обсъжда се и помощта за отопление на социално слабите, която отпуска социалното министерство, да не обхваща 
въглищата, поне около градовете с най-големи проблеми с качеството на въздуха, допълни Борислав Сандов. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Образователният министър: Необходими са извънкласни дейности, за да се измести агресията 
В часовете на класа да се обсъждат случаите на агресия сред учениците. Това предложиха вчера самите ученици на 
дискусия за психичното здраве на младите хора, организирана от омбудсмана Диана Ковачева. 
Родители пък изнесоха случаи на агресия, при които класните ръководители са абдикирали от разрешаване на проблема. 
Просветният министър Николай Денков обаче защити учителите като каза, че те също са напрегнати заради Ковид 
кризата и онлайн обучението и на тях също трябва да се помогне. 
2195-ма са психолозите в училище, но трябват още толкова, каза още министърът. 
Николай Денков обяви, че целта на министерството е превенция и извънкласни дейности, които да изместят агресията. 
Започва нова програма "Заедно в изкуството и спорта" с бюджет 100 млн. лева. 
"В тази програма ще участват всички училища с идеята да се рестартира там, където тя замря през годините - 
работата с ученическите отбори, с ученическите състави - танцови, хорови, така че децата отново да бъдат 
заедно в едни колективни дейности и да бъдат заети в училище, но с дейности, които намаляват напрежението, а 
не които увеличават напрежението", заяви министърът на образованието и науката Николай Денков. 
 
√ КС: Министърът на правосъдието може да иска прекратяване на мандата на главния прокурор 
Конституционният съд реши единодушно, че министърът на правосъдието може да иска предсрочното прекратяване на 
мандата на главния прокурор и на председателите на ВКС и ВАС. 
"Разпоредбата на чл. 130в от Конституцията включва и възможността министърът на правосъдието да прави 
предложение до Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния 
касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл.129 
ал.3 т.5 от Конституцията", се казва в решението на съда. 
Предстои публикуването на мотивите към решението. 
Питането 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. 
През последния месец министърът на правосъдието Надежда Йорданова неколкократно заяви, че би инициирала 
процедура за предсрочното освобождаване на главния прокурор Иван Гешев във ВСС, ако Конституционният съд допусне 
това. 
Според Надежда Йорданова има сигнали за различни видове нарушения от страна на главния прокурор, както в рамките 
на настоящия мандат на Иван Гешев, така и в предходните му професионални действия. 
 
√ Прокурорски проверки в три министерства и Агенцията по инвестиции заради "златните паспорти" 
Специализирана прокуратура извършва действия по разследване във връзка с така наречените "златни паспорти".  
По информация на "По света и у нас" прокурори проверяват Българска агенция по инвестиции, както и в Министерство на 
правосъдието - дирекция "Българско гражданство", МВР - дирекция "Миграция" и Министерство на икономиката. 
 
√ Ректорът на МУ - София: Постепенно се увеличават младите лекари, които искат да останат в България 
С около 5 - 10% нараства броят на младите лекари, които посочват, че искат да останат в България. Това заяви в "Денят 
започва" ректорът на Медицинския университет в София акад. Лъчезар Трайков. 
Около половината от випусниците имат намерение да заминат в чужбина. Предишните години около 60% от младите 
лекари са завършвали с намерението на емигрират. 
Те обясняват желанието си да работят извън страната с ниското заплащане, неуредиците в здравната система и липсата 
на предвидимо кариерно развитие. 
Най-много лекари от Випуск 2021 имат интерес да специализират вътрешни болести, хирургия, ендокринология и 
образна диагностика. Удвоил се е процентът на желаещите да станат общопрактикуващи лекари - от 3 на 6 на сто. 
Лека тенденция има и за увеличаване на броя на бъдещите епидемиолози и инфекционисти. 
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https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel
https://bnt.bg/bg/a/ydnkhzhvkyel


3 

 

Тази година предстои да завърши първият випуск парамедици в МУ-София - общо 20 души, изтъкна акад. Лъчезар 
Трайков. 
Това е третата година на обучението им, от което ще излязат с образователна степен "професионален бакалавър". 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ "Булгаргаз": 113,85 лв. на мегаватчас е прогнозната цена на газа за април 
Прогнозната цена на природния газ за април 2022 г., образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. 
за регулиране на цените на природния газ, е 113,85 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 58.21 
EUR/MWh, изчислена по фиксинга на БНБ. Това се казва в прессъобщение на "Булгаргаз" ЕАД. 
Прогнозната цена е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващите компоненти към 08.02.2022 г. 
Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за април 2022 г. ще бъде депозирано в КЕВР на 
01.04.2022 г., отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 31.03.2022 г. 
 
√ Кризата в Украйна - акцент в посещението на съветника на Държавния департамент на САЩ у нас 
Съветникът на Държавния департамент на Съединените щати Дерек Шолей посети София начело на делегация от 
високопоставени официални лица, като част от обиколката си в няколко държави. Целта на посещението на 8 февруари е 
била провеждане на разговори с партньори и съюзници на САЩ по редица стратегически въпроси. 
В рамките на своето посещение в България съветник Шолей се е срещнал със заместник министър-председателя Асен 
Василев, с министъра на отбраната Стефан Янев и с министъра на външните работи Теодора Генчовска. 
Сред основните теми, дискутирани по време на разговорите, са развитието на двустранните военни отношения и 
продължаването на стратегическия диалог, възможностите за сътрудничество между България и САЩ в сферата на 
отбранителната индустрия и проектите за модернизация на въоръжените ни сили. 
За нас е важно в този критичен момент да сме сигурни, че вървим в правилната посока чрез модернизация и 
изграждане на способности, е заявил министър Янев по време на разговорите. 
Той е акцентирал върху необходимостта от реализиране на проекта за придобиване на нови бойни машини за 
Сухопътните войски като част от усилията ни за изграждане на тежка механизирана бригада, който определи като 
приоритетен за Българската армия във възможно най-кратки срокове. 
В рамките на срещата е разгледана темата за усложнената среда на сигурност с оглед ситуацията около руско-
украинската граница, ролята на НАТО в този контекст, както и възможните подходи в търсене на дипломатическо 
решение на конфликтните въпроси и деескалация на напрежението. Акцент е поставен върху стратегическото 
партньорство между двете страни-членки на Алианса. 
Обсъдени са и възможностите за разработване на единна Черноморска стратегия. 
Като сериозен проблем са посочени хибридните и кибер атаки, като от българска страна е заявено, че се работи по 
изготвяне на национална киберстратегия, както и по изграждането на способности за киберзащита. 
Посещението на Шолей в София е в продължение на двустранния Стратегически диалог между България и САЩ, чието 
начало беше сложено през януари 2020 година. 
Съветник Шолей оцени високо резултатите от своите разговори с представителите на българското правителство: 
Приветстваме амбициозния дневен ред на новото българско правителство и с готовност ще го подкрепим в 
справянето с пандемията от COVID-19, корупцията, климатичните промени, енергийната диверсификация и други 
ключови въпроси. 
По време на престоя си в София съветник Шолей е разгледал част от богатото културно наследство на София и се е 
запознал с историята на България. 
 
БНР 
 
√ Очаква се прокуратурата да разпита Кирил Петков и Лена Бориславова 
Министър-председателят Кирил Петков и началникът на кабинета му Лена Бориславова са призовани на разпит във 
Върховната касационна прокуратурата днес. 
Петков трябва да повтори пред разследващите имената, които е споменал по време на срещата си с главния прокурор 
Иван Гешев в петък. Става дума за хора, за които, според Петков, се знае, че са извършили престъпления, но 
прокуратурата не ги разследва. 
Бориславова е призована, защото е присъствала на разговора на премиера с Иван Гешев. 
В коментар за призоваването си Кирил Петков каза, че с удоволствие ще свидетелства, но и ще пита прокурорите за  
случаи като „Барселонагейт“, „Мата Хари“, „Осемте джуджета“, магистралите, Българската банка за развитие и други. 
„Всичките тези въпроси са доста важни, защото те са общоизвестни. Аз лично не съм запознат до този момент за 
конкретни действия, които са резултирали в потенциални обвинения. Като искаме да имаме работещо правосъдие, ние 
всички е хубаво да бъдем информирани какви са действията, които прокуратурата взима по тези важни казуси. 
Ще направим списък от всички публикации, свързани с всички тези известни лица. Този списък ще бъде предоставен на 
прокуратурата, просто за да е ясно, че това са важни теми за обществото. И всичките тези публикации е хубаво да не 
останат във въздуха, а да има реакция в рамките на закона, ако прокуратурата реши, че това е най-добре. Разбира се, те 
са независим орган. Това си е тяхно решение“, каза Кирил Петков. 
Вчера стана ясно, че обяснение по прокурорската  проверка, по която са призовани Петков и Бориславова, е дал главният 
прокурор Иван Гешев като човека, подал сигнал за твърденията на министър -председателя. 

https://bntnews.bg/news/rektorat-na-mu-sofiya-postepenno-se-uvelichavat-mladite-lekari-koito-iskat-da-ostanat-v-balgariya-1184558news.html
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√ Министърът на туризма отчете двойно увелечение на чуждестранните туристи 
2,5 пъти повече записвания, резервации и нощувки има през настоящия зимен сезон в сравнение с предходния, съобщи 
Министъра на туризма Христо Проданов, който беше изслушван в ресорната парламентарна комисия. 
60 000 са били чуждестранните посещения у нас от декември до средата на януари през миналия зимен сезон. За същия 
период през настоящия те са 140 000, но все още сме далече от нивата преди пандемията, каза Христо Проданов. По 
време на изслушването той заяви, че е необходимо да се направи задълбочен анализ на сектора, за да може да има 
аргументация при приемането на следващия бюджет защо са нужни повече средства за туризма. 
Според Христо Проданов следващият летен сезон също се очертава по-добър от предходния: "Надявам се по същия 
начин да са поне два пъти по-добри, отколкото през миналата година, лятото. Ще имаме ръст от повече чуждестранни 
туристи, както се надявам и на много българи да им е харесало миналата година и да повторят почивката тази година". 
Предприети са действия най-късно до края на март да има "зелени коридори" и споразумения, за да има улеснен достъп 
до страната ни, посочи още Христо Проданов. 
 
√ Над 30 000 са новорегистрираните безработни от началото на годината 
5360 са новорегистрираните безработни в цялата страна през първата седмица на февруари - това сочат данните на 
Националния статистически институт и Агенцията по заетостта.  
За периода 31-и януари - 6-и февруари постъпилите на работа чрез бюрата по труда са 3288 души. 
 

 
 
Резултатите от специализираното наблюдение на пазара на труда показват, че от началото на годината досега 
новорегистрираните безработни надхвърлят 30 000 души. За периода 3 януари - 6 февруари устроените на работа чрез 
Бюрата по труда са два пъти по-малко - 14 540 души. В последната наблюдавана седмица от 31 януари до 6 февруари 
най-много са регистрираните в Бюрата по труда в областите София столица, Пловдив и Благоевград. 
Същевременно, започналите работа в този период са най-много също в столицата и област Пловдив, както и в Плевен. 
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√ Под 1% от обявите за работа са с изискване за зелен сертификат 
Ръст на предложенията за работа се наблюдава в сравнение с февруари м.г. - с 55% повече, въпреки икономическата 
криза и настъпващата инфлация. Това е стабилен ръст на годишна база, коментира за Радио Варна Християн Петков, 
оперативен мениджър в една от големите платформи с обяви за работа у нас JobTiger. Тенденцията е в резултат на факта, 
че голяма част от работодателите вече имат добре изградени структури за работа от дома и работа от разстояние, ако 
централният офис е в София, например. Те продължават доста активно да търсят специалисти и работна сила. 
Предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са 15% от общия брой обяви. 65 % от тях  са от IT 
сектора, следвани от аутсорсинг компании(колцентрове и сервизни офиси) с 15%, административните позиции са с 15%, 
на последно място за дистанционна работа са обявите от сектор търговия с 5%. 
Много слаб ръст има на обявите с изискване за притежание на зелен сертификат, но те все още са под един 1% (0,6%) от 
общия брой обяви. Те са основно за позиции в хотелиерството, ресторантьорството и търговията, показва 
анализът. Предложенията, притежаващи изискване за наличен зелен сертификат (удостоверяващ завършен цикъл на 
ваксинация срещу COVID-19 или неговото преболедуване) са 170. Броят им се наблюдава от около половин година и е 
почти непроменен, каза Петков. 
Предложенията за работа, от началото на годината, в столицата заемат дял от 49% от общия брой, а в останалите градове 
разпределението е: Пловдив (10%), Варна (8%), Бургас (3%), Русе (3%) и Стара Загора (2%). Заедно обявите в тези градове 
съставляват 75% от предложенията в страната. 
 
√ Галина Александрова: Обществото няма реална информация какво се случва в енергетиката 
Нещата вървят в порядък, който ни е известен вече от 30 години, смята енергийният репортер 
Интервю на Силвия Великова с Галина Александрова 
Обществото няма реална информация какво се случва в енергетиката. Това заяви пред БНР журналистът Галина 
Александрова, която се занимава с енергийната тематика. 
Много трудно може да се ориентира човек какво се случва, особено след абсурдното заседание на парламентарната 
комисия по енергетика вчера, каза Александрова в предаването „Преди всички“.   
„По неясни причини затвориха заседанието за журналисти. Всички призиви за прозрачност и яснота какво се случва 
остават дълбоко погребани. Обществото няма реална и прецизна информация какво се случва в енергетиката.“ 
Според Галина Александрова „нещата вървят в порядък, който ни е известен от 30 години вече“. 
Оказва се, че е проблем финансовата ликвидност на „Булгаргаз“, посочи тя.  
„Както каза Николай Павлов, пари има, но те са похарчени, дадени са по предназначение и в този момент в касата на 
дружеството почти няма средства, с които то да оперира“, допълни тя. 
Не е важно дали сделките са станали за секунди или в рамките на деня. Проблемът е друг – защо няма инструменти и 
възможности да се планират по-прецизно количествата, които се освобождават от хранилището в Чирен, за да не остават 
такива големи излишъци, смята Александрова. 
„За мен най-тревожното в момента е, че в хранилището в Чирен има технически количества газ на практика под 25% - газ, 
който ще ни стигне в рамките на 1 седмица, ако например се засили напрежението около Украйна и има проблем с 
газовите доставки. Не е нормално в средата на зимата хранилището да бъде запълнено едва под 25%. Това е запасът на 
държавата.“ 
Хранилището в Чирен е много добър регулатор на цената и запас, който може да спаси и индустрията, и битовите 
потребители на газ при проблеми с доставките, отбеляза журналистът. 
Като друг проблем Александрова очерта ситуацията с двете газови борси. 
Не беше правилно да се намалява съставът на КЕВР от 9 на 5. Само смяната на хората няма да реши проблемите, ако не 
се променят някои от правилата, подчерта Галина Александрова. 
„На газовия пазар има дупки, които биха могли да се запълнят с нови правила, с различни инструменти за търговия и 
достъп на повече доставчици, които да се конкурират помежду си, а не всичко да бъде в ръцете на една компания, която 
да си подбира купувачите на газ.“ 
Повече по темата чуйте в звуковия файл.  
 
√ ЕК набра още 5 млрд. евро за фонда "Следващо поколение ЕС" 
Европейската комисия набра допълнително 5 милиарда евро за фонда "Следващо поколение Европейски съюз" след 
още една успешна сделка. Така общата сума по облигациите достигна 78 и половина милиарда евро. Те са с 30-годишен 
падеж - до 6 юли 2051 година. 
Чрез средствата по инструмента "Следващо поколение ЕС" Комисията е изплатила около 67 милиарда евро по плановете 
за развитие и устойчивост на страните-членки. 
България все още не е получила средства от инструмента, тъй като внесе своя план на 15 октомври, а оценката по него се 
очаква на 15-ти февруари. 
 
√ Германия, Полша и Франция: Още едно накърняване на целостта на Украйна ще има сериозни последици 
Германия, Франция и Полша са единни в желанието си да запазят мира в Европа, заяви германският канцлер Олаф Шолц. 
Шолц направи изявлението си в Берлин редом с френския президент Еманюел Макрон и полския - Анджей Дуда, 
предава АФП. 
"Общата ни цел е да предотвратим война в Европа. Придвижването на руски войски към украниската граница буди 
сериозни притеснения и в това отношение оценките ни за ситуацията са идентични. Идентични са и ни позициите ни - че 

https://bnr.bg/post/101598467/pod-1-ot-obavite-za-rabota-sa-s-iziskvane-za-zelen-sertifikat
https://bnr.bg/post/101598462
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още едно накърняване на суверентитета и териториалната цялост на Украйна ще е неприембиво и ще повлече след себе 
си мащабни последици за Русия - политически, икономически и със сигурност - геополитически последици", каза 
канцлерът на Германия. 
Полският президент Анджей Дуда заяви, че война може да бъде избегната със солидарност между европейците. 
Еманюел Макрон призова за "стабилен" диалог с Русия - това според него е "единственият път към мира в Украйна". 
 
√ След совалката на Макрон в Москва и Киев - има ли шанс за сваляне на напрежението 
Диалогът със Съединените щати и НАТО по гаранциите за сигурност не е приключил. Това заяви руският президент 
Владимир Путин след петчасови преговори в Кремъл с френския му 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 Макрон.  
"Там наистина има неща, които могат да се обсъждат. Вярно е, че имат второстепенен характер, но все пак". 
Путин предупреди, че ако Украйна бъде приета в Алианса, то може да се опита да си върне Крим с военни средства и 
тогава европейските НАТО-вски държави ще се окажат въвлечени в конфликт с Русия по силата на член 5 от 
Вашингтонския договор: 
"Ще възникне военна конфронтация между Русия и НАТО. Попитах на пресконференцията миналия път: Нима ще 
воюваме с НАТО? Искам да попитам и вас. Въпросът има и втора част. Искате ли да воювате с Русия?". 
И двамата лидери се обявиха за продължаване на работата на нормандския формат с цел пълно прилагане на минските 
споразумения. 
Президентът на Франция заяви на свой ред, че “политиката на отворени врати” е от екзистенциално значение за НАТО.  
Вчера сутринта Макрон замина за Киев за среща с украинския президент Володимир Зеленски, след което разговаря по 
телефона с Владимир Путин. 
Нито Путин, нито Макрон разкриха какви точно гаранции за руската сигурност е предложила френската страна, но 
руският лидер ги определи като "основа за бъдещи стъпки", а френският обяви, че е спрял ескалацията на украинската 
криза: 
"Президентът Путин ме увери в желанието си тази логика и тази инициатива по отношение на стабилността и 
териториалната цялост на Украйна. Следващите няколко дни ще са от решаващо значение и очевидно ще изискват 
задълбочени дискусии, които ще продължим". 
След Кремъл Макрон посети вчера Киев. След срещата си с украинския президент Володимир Зеленски френският лидер 
обяви, че вижда "конкретни практически решения" за руско-украинските разногласия, но осъществяването им може да 
отнеме месеци. Зеленски призова за скорошна среща с Владимир Путин в рамките на т.нар. Нормандска четворка, 
заедно с лидерите на Франция и Германия: 
"По принцип не вярвам много на думи. Затова съм на мнение, че всеки политик може да покаже колко е искрен с 
конкретни стъпки. В нашия случай такива стъпки ще бъдат стъпките към деескалация". 
Снощи Макрон пристигна в Берлин, за да обсъди ситуацията около Украйна и с лидерите на Германия и Полша. 
Междувременно Русия изпрати шест десантни кораба в Черно море. В Румъния пристигнаха първите 100 американски 
войници от обещаните подкрепления. 
В София министърът на отбраната Стефан Янев съобщи, че страната ни ще преговаря със Съединените щати за 
американски елементи в планираната българска батальонна група. 
 
√ Акция срещу нелегалната заетост и работата без трудов договор в Кипър 
Глоби за 22 000 евро бяха наложени в Кипър в първия ден на започналата национална инспекционна кампания за борба 
с недекларирания труд, работата „на черно” и за спазване на трудовото законодателство. Тя ще продължи до края на 
февруари, обяви кипърското социално министерство. 
В цялата страна ще се извършват целенасочени проверки за нелегална заетост, работа без трудов договор и социални 
осигуровки, за спазването на изискванията за работно време, седмична почивка и други, посочиха от социалното 
министерство. 
Административни глоби на обща стойност 22 000 евро бяха издадени само в първия ден на кампанията на три фирми в 
Никозия, в които е установена работа „на черно”. 
С по 3500 евро са санкционирани мениджърите на две от компаниите, в които е открит работещ в нарушение на 
разпоредбите на закона за недекларирания труд. 
В третата компания е имало четирима наети незаконно и наложената глоба е в размер на 15 000 евро. 
Инспекциите са обхванали общо 26 души. 
В същото време Окръжният съд в Лимасол осъди на два месеца затвор 46-годишен работодател по дело за незаконна 
заетост. При проверка през октомври 2020 г. в неговия ресторант са открити трима души, работещи без необходимото 
разрешение. Единият от тях също е изпратен зад решетките за един месец, а другите две жени са глобени с по 250 евро. 
 
3e-news.net 
 
√ Премиерът Петков си пожела създаването на общ пазар със Сърбия за търговия с природен газ 
Българският министър-председател обсъди с президента Александър Вучич завършването на магистрала Европа  
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„Има голям потенциал да направим единен пазар за търговия на газ. Връзките ни със Сърбия, с Република Северна 
Македония и с Гърция могат да бъдат обединени под един общ пазар за търговия за газ“. Това заяви министър-
председателят Кирил Петков на съвместна пресконференция с премиера на Сърбия Ана Бърнабич. Премиерът Петков е 
на официално посещение в Белград по покана на сръбския си колега. 
“Трябва да обединим усилия и в посока максимална диверсификация - това ще ни даде по-добри цени и по-голяма 
независимост, както и потенциални съвместни инвестиции в ядрени мощности“, посочи българският министър-
председател. Премиерът Петков бе категоричен, че енергийната свързаност в региона, особено газовата, ще бъде 
основен приоритет за правителството. Едновременно с това е необходимо и икономическото развитие да бъде 
задълбочено. „Газовата ни връзка с Гърция е голям приоритет за България, изграждането й ще даде възможност чрез 
връзката със Сърбия да имате директен достъп до втечен газ, както и азерски газ“, обърна се Кирил Петков към Ана 
Бърнабич. 
Българският министър-председателят акцентира още, че довършването на строежа на автомагистрала „Европа“ става 
основен приоритет за България. Премиерът Петков допълни, че със сръбския си колега са обсъдили и модернизирането 
на други пътни връзки между двете страни като пътя Видин-Зайчар, който ще помогне за развитието на Северозападния 
регион.  
По време на пресконференцията Кирил Петков подчерта, че ще бъде задълбочено двустранното сътрудничество и в 
областта на инвестициите, иновациите и туризма между България и Сърбия. 
Кирил Петков потвърди подкрепата на страната ни за европейската интеграция на Сърбия. „В наше лице имате не само 
приятели, но и подкрепящ партньор“, категоричен бе българският министър-председател. 
„Ще имате пълно съдействие на правителството на Република Сърбия да работим съвместно, за да направим 
отношенията между нашите две страни още по-силни и още по-добри“. Това заяви сръбският министър-председател Ана 
Бърнабич по време на съвместната пресконференция. Премиерът на Сърбия акцентира, че двустранното политическо и 
икономическо сътрудничество е отлично, но може да се развие още повече особено в сферите на търговията, 
икономиката и съвместните инвестиции. 
Бърнабич благодари на Петков, че Сърбия е една от първите страни, в която той е на официално посещение след 
встъпването му в длъжността министър-председател на България. А заедно с вече проведената визита на Петков в 
Скопие, българският премиер дава ясен знак за вниманието към европейската интеграция на Западните Балкани. 
Сръбският премиер съобщи, че с българския си колега днес са обсъдили възможностите за организирането на 
двустранен специализиран бизнес форум, който може да се проведе през септември т. г. в Пирот или в Димитровград. 
Събитието ще даде възможност за представяне на потенциала за съвместни инвестиции и за тесен контакт между 
бизнеса от двете страни на границата.  
Много важно е да подчертаем, че през 2021 г. въпреки пандемията от короновирус, имахме рекордно ниво на 
двустранния ни търговски обмен, изтъкна сръбският премиер. Бърнабич благодари също за подкрепата, която България 
оказва на Сърбия по пътя й към европейската интеграция. 
В рамките на визитата си в Белград министър-председателят Кирил Петков проведе среща и с президента на Сърбия 
Александър Вучич. Двамата обсъдиха изграждането на магистралата от ГКПП Калотина до София, работата за Катедра по 
български език в Белградския университет, правата на българите в Западните покрайнини, сътрудничеството в 
енергетиката, транспорта, насърчаването на предприемачеството. Петков благодари на сръбските власти за усилията за 
интегриране на българското национално малцинство. 
В официалната делегация, придружаваща премиера Петков, са министърът на енергетиката Александър Николов, 
началникът на политическия кабинет на министър-председателя Лена Бориславова и заместник-министърът на външните 
работи Васил Георгиев. 
 
√ Програма за €70 млн. стартира по ОПИК за енергийна ефективност в малките и средни фирми 
28 млн. лв. ще бъде бюджетът на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г. 
Процедура за близо 70 млн. евро (136 226 120 лв.) ще стартира до месец по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ /ОПИК/. Целта на подкрепата за малките и средни предприятия (МСП) е да се увеличат 
инвестициите в енергийно ефективни технологии. Това стана ясно по време на представяне на проектобюджета на 
Министерството на иновациите и растежа от министър Даниел Лорер в Комисията по икономическа политика и 
иновации в Народното събрание. 
Средствата за процедурата по ОПИК са от транша за 2022 г. на инструмента REACT-EU. Планира се да бъдат използвани 
при възстановяването на инвестиционната дейност на МСП, сериозно възпрепятствана от ограничителните мерки във 
връзка с COVID-19, и при справянето с прехода към зелена икономика. Мярката е от особено значение в контекста на 
значителното увеличение на цените на електроенергията и природния газ. 
„Още близо 10 млн. лв. са осигурени по процедурата за т. нар. Големите малки компании, като по този начин над 170  
фирми от резервните списъци по нея ще могат да получат финансиране по програмата“, допълни Лорер. Той посочи, че 
Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи общата цел за въвеждането на качествени стандарти за оценка и 
контрол на програми, инструменти и проекти, свързани със стимули за бизнеса, като се облекчи процесът на достъп, 
кандидатстване и управление с цел елиминиране на корупцията и подобряване на икономическата среда. 
Министърът изтъкна още, че министерството ще работи за ефективно, ефикасно и ориентирано към резултатите 
използване на фондовете за конкурентоспособност на Европейския съюз и Националния план за възстановяване и 
устойчивост. По думите му проектът на бюджет за 2022 г. на Министерство на иновациите и растежа има същата цел, 
както държавният бюджет на Република България. „Идеята е да постигнем по-висок икономически растеж с фокус върху 
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иновативния растеж. Мисията на ведомството е да води ясна и прозрачна политика, която защитава държавния и 
обществения интерес и е основана на европейските принципи, тъй като министерството работи със средства от 
оперативните програми“, каза той. 
Лорер подчерта, че целта на Министерството на иновациите и растежа е създаването на благоприятна среда за 
привличане на инвестиции и приложение на иновации, подобряване на международния имидж на България и 
привличане на висококвалифицирани кадри в подкрепа растежа на българската икономика. 
Общият бюджет на министерството за тази година се очаква да бъде 28 млн. лв. Министерството на иновациите и 
растежа ще осъществява дейността си през една политика и две бюджетни програми, посочи още Лорер, цитиран от БТА. 
От тези 28 млн. лв. за ведомствени разходи са предвидени 13 393 000 лева, за персонал - 7 100 000 лева, разходи за 
издръжка - 2 300 000, членски внос в нетърговски организации - 2 600 000 лева, данъци такси и други - 19 000 лева, 
капиталови разходи - 1 200 000 лева. Администрираните разходи на министерството включват - стимулиране на 
иновациите чрез Националния иновационен фонд - 5,6 милиона лева, както и субсидии по Закона за насърчаване на 
инвестициите - поне 9 милиона лева, обясни Лорер. 
 
√ Ще има предвидим механизъм за увеличаване на осигурителния праг до 3 400 лева 
Това е договорено между бизнеса от IT сектора и вицепремиера и министър на финансите Асен Василев 
Вицепремиерът по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и министърът на иновациите и растежа 
Даниел Лорер са се срещнали с представители на най-големите организации от IT бранша Българската асоциация на 
софтуерните компании (БАСКОМ), Българската стартъп асоциация (БЕСКО) и Българската асоциация по информационни 
технологии (БАИТ). В разпространеното от пресцентъра на финансовото ведомство съобщение, става ясно, че на срещата 
са обсъдени проблемите на бранша и необходимостта от диалог между държавата и неправителствения сектор при 
вземането на решения, засягащи развитието на IT-сектора. 
Най-вероятно е обсъждано най-вече предложението на Василев и правителството от 1 април да се увеличи 
осигурителния доход от 3000 на 3400 лева, което предизвика най-голямо недоволство именно в IT сектора, където 
заплатите са едни от най-високите. До този момент вицепремиерът остава непреклонен, въпреки аргументите на 
бранша, че увеличението се въвежда от второто тримесечие, когато фирмите са одобрили своите годишни бюджети. 
Според съобщението, двете страни са се договорили съвместно да бъде изработен предвидим механизъм за определяне 
на максималния осигурителен доход, тъй като този проблем пряко засяга индустрията на информационните технологии, 
която плаща едни от най-високите заплати в страната и предлага услуги с висока добавена стойност. Но не се посочват 
конкретни параметри. 
Обсъдени били и мерки за улесняване на възможностите за привличане на висококвалифицирани специалисти от трети 
страни и подобряване на средата за работа чрез повишаване качеството на образованието и здравеопазването. 
Вицепремиерът Василев е призовал фирмите от IT-бранша да се включат в работата по изграждането на електронно 
правителство и разширяването на обхвата на електронните услуги от страна на държавната администрация. Договорено 
е било до има редовен диалог между правителството и организациите на работодателите от сферата на 
информационните технологии. 
 
√ Скок с 33.6%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 412.46 лв. за MWh с ден за доставка 9 
февруари 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 412.46 лв. за MWh и обем от 87 303.40 MWh с ден за доставка 9 февруари 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е повишение с 33.6 % % спрямо стойността при затварянето на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 445.92 лв. за MWh, при количество от 45 086.00 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 217.40 MWh) е на цена от 379.00 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 283.4 лв. за MWh и количество от 3375.3 MWh. 
Най-ниската стойност от 279.48 лв. за MWh (3414.4 MWh) е отчетена за 02 часа. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 600.92 лв. за 
MWh при количество от 3714.4 MWh. Висока остава и стойността за 09 часа – 498.74 лв. за MWh ( 3881.3 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 408.4 лв. за MWh при количество 3347.1 MWh. 
Спрямо стойността от 308.67 лв. (157.82 евро) за MWh за 8 февруари 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 9 февруари 2022 г. се повишава до 412.46 лв. за MWh по данни на БНЕБ или 210.89 евро за MWh (ръст с 33.6 
%), според www.energylive.cloud  
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 8 февруари 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 856.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 266.37 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
Име          MW 
АЕЦ     30,05%     2164.91 
Кондензационни ТЕЦ   46,33%     3337.73 
Топлофикационни ТЕЦ   5,90%     425.12 
Заводски ТЕЦ    1,95%     140.27 
ВЕЦ     5,57%     401.01 

http://www.energylive.cloud/
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МалкиВЕЦ    1,47%     105.68 
ВяЕЦ     6,94%     500.07 
ФЕЦ     1,16%     83.55 
Био ЕЦ      0,63%      45.27 
Товар на РБ          5781.19 
 
√ Делът на базовите централи в енергийния баланс от началото на годината до 6 февруари расте с 34.06 % 
Спрямо аналогичния период на миналата година участието на ВЕЦ намалява със значителните 29.01 процента  
Производството и потреблението на електроенергия запазват продължават да нарастват. Салдото (износ-внос) остава 
положително и изглежда високо като процентен дял, но отново се наблюдават изменения в посока на понижение. Делът 
на базовите централи расте. Що се отнася до възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), въпреки че участието им 
остава положително и тук се отчитат изменения в посока на спад. Съществено намалява и дела на водноелектрическите 
централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния 
баланс на България за периода от 1 януари до 6 февруари 2022 г. (01.01.2022 г. – 6.02.2022 г.) спрямо аналогичния период 
на 2021 г. 
Производството на електроенергия от първия ден на януари до шестия ден на месец февруари тази година нараства до 
обем от 6 148 609 MWh, или с 24.62 % (плюс 24.54 % отчетени преди седмица за сравняван период за първите 30 дни на 
годината). Година по-рано за същия период производството на електроенергия е било от порядъка на 4 933 801 MWh. 
Потреблението на електроенергия за сравнявания отчетен период от началото на годината до шести февруари се 
повишава до 4 822 531 MWh. Това представлява ръст с 5.25 % (плюс 4.11 % преди седмица за периода до 30 януари). За 
сравнение през аналогичния период потреблението на електроенергия е било в обем от 4 581 921 MWh. 
Салдото (износ-внос) остава положително и изглежда доста високо в процентно отношение, но при внимателно 
проследяване се наблюдава отчетлив и то значителен спад в сравнение с по-скорошни периоди. Така за посоченото 
време от първи януари до шести февруари тази година то е в обем от 1 326 078 MWh, което представлява увеличение с 
276.86 % (плюс 313.35 % отчетени преди седмица ). За сравнение, през аналогичния период на предходната година 
салдото (износ-внос) е било в обем от 351 880 MWh. 
Делът на базовите централи продължава да расте и за сравнявания период от началото на годината до шестия ден на 
февруари достига до обем от 5 289 804 MWh. Според данните на системния оператор, това е ръст от 34.06 % (плюс 32.84 
% отчетени преди седмица). През сравняваното време на миналата година делът на базовите централи е възлизал на 
обем от порядъка на 3 945 764 MWh. 
Възобновяемите енергийни източници в преносната и разпределителната мрежи запазват достатъчно добър 
положителен дял. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа за посочения период от началото на настоящата година до 6 февруари достига до 
обем от 161 371 MWh, което представлява увеличени (плюс) със 17.85 % (плюс 22.53 % отчетени преди седмица). За 
същото време на 2021 г. ВЕИ са участвали в преносната мрежа с обем от 136 926 MWh. По-добрите данни в частност се 
дължат, както на положителния дял на вятърните (плюс 14.34 %) и слънчевите (плюс 43.25 %) централи, така и на 
биомасата (плюс 2.50 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период съответно се повишава до обем от  215 216 MWh, или с 
плюс 25.21 % (плюс 28.73 % отчетени преди седмица). Година по-рано, през същия аналогичен период участието на ВЕИ в 
разпределителната система е било от порядъка на 171 880 MWh. Положителните данни в частност се дължат на 
увеличения дял на вятърните (плюс 28.50 %) и фотоволтаични (плюс 33.26 %) централи и въпреки спада на биомасата 
(минус 29.01 %). 
За пореден отчетен период участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) върви към спад. Така за времето от първия 
ден на месец януари до шестия ден на февруари участието на ВЕЦ се свива до обем от 482 218 MWh. Според данните на 
електроенергийния системен оператор това представлява понижение (минус) с 29.01 % (минус 24.71 % преди седмица). 
За сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали с обем от 679 231 MWh. 
 
√ Увеличение на цените на енергийните борси в региона за сряда 
Румънската OPCOM затвори при цена от 210,89 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 215,32 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 210,89 евро/мвтч. Това сочат данните 
на борсата за 9 февруари 2022 г. Цената за пиковата енергия е 228,00 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 193,78 
евро/мвтч. Най-високата цена от 307,25 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 
142,89 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 83 485,1 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 9 февруари ще бъде 215,32 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 165,10 гвтч. Максималната цена ще бъде 307,25 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. Минималната цена 
ще бъде в 1 ч и тя ще бъде 150,75 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 9 февруари е 210,89 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 228,00 евро/мвтч. Най-високата цена от 307,25 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 2 ч тя ще бъде 142,89 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 97 255,9 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 9 февруари на Словашката и Чешка енергийна борса е 180,35 евро/мвтч. Най-
високата цена в Братислава и Прага ще бъде в 20 ч и тя ще е 257,28 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в двете 
държави в 4 ч и тя ще бъде 109,58 евро/мвтч. 
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На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 9 февруари е 186,77 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 202,27 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 72 679,4 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 20 ч и тя ще достигне 257,28 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 4 ч тя ще бъде 133,08 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 165,89 евро/мвтч на 9 февруари. Пиковата цена ще бъде 
176,18 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 460 073,2 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 257,28 евро/мвтч. В 4 ч се очаква и най-ниската цена от 109,58 евро/мвтч. 
На Италианската енергийна борса средната цена за 9 февруари ще бъде 220,21 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 896,61 гвтч. Максималната цена ще бъде 307,21 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. Минималната цена 
ще бъде в 4 ч и тя ще бъде 183,85 евро/мвтч. 
 
√ Брюксел с 42-милионна програма за производство на чипове 
До 2030 г. ЕС трябва да произвежда 20% от полупроводниците в света, предвижда планът на ЕК 
Брюксел има амбициозен многомилиарден план за разрешаване на проблема с дефицита на чипове и връщането на ЕС 
сред световните лидери в тази сфера. Европейската комисия представи законодателен пакет, целящ да увеличи дела на 
ЕС от стратегически важния пазар на полупороводници. Целта е да се мобилизират 42 млрд. евро, от които 12 млрд. да 
бъдат инвестирани в научно-изследователска и развойна дейност, а останалите 30 - за подпомагане на изграждането на 
огромни заводи за производство на полупроводници. Това заяви вчера на събитие за медиите в белгийския град Льовен 
еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон, предаде БТА. 
Подобна стъпка би могла да увеличи четири пъти производствения капацитет и да удвои пазарния дял на ЕС до края на 
десетилетието, според проектодокументи на ЕК, с които ДПА се е запознала. Планът предвижда до 2030 г. в ЕС да се 
произвеждат 20% от чиповете по света. При представянето на документа стана ясно също, че цитираните 30 млрд. евро 
ще бъдат осигурени от общия бюджет на ЕС, а останалите ще бъдат привлечени от частни инвеститори. 
Паралелно с това от ЕК предвиждат държавите членки да наблюдават заедно пазара на полупроводници и да съгласуват 
действията си при сътресения в доставките на електронни компоненти. Отбелязва се още, че с напредъка на 
цифровизацията нуждата от електронни части за производството на различните устройства ще расте. От 
Брюксел допълват също, че достъпът до чипове привлича силни геополитически интереси и засяга възможностите на 
държавите в областта на производството, икономиката и отбраната. 
Предложението на ЕК предстои да бъде обсъдено от Съвета на ЕС и от Европейския парламент. 
Брюксел обяви още през миналата година плановете си за "Европейски закон за чиповете", който да 
върне Общността обратно в технологичната надпревара. Брюксел бе подтикнат да действа заради кризата с недостига на 
чипове, породена от локдауните за спиране на разпространението на COVID-19 в началото на 2020 г., която се очаква да 
продължи и през идните месеци. Европейските автомобилостроители бяха особено засегнати от дефицита. Големи 
имена в сектора като Volkswagen многократно намаляваха работното време в заводите си заради недостига на 
електронни компоненти. 
САЩ и Китай също инвестират огромни суми в производството на чипове, които са от ключово значение за всичко - от 
потребителската електроника до превозни средства. 
Въпреки че е лидер в научните изследвания, ЕС има едва 10-процентов дял на световния пазар на полупроводници, се 
посочва в документите на ЕК. Блокът е силно зависим от трети страни, най-вече азиатски като Тайван и Южна Корея. 
С оглед на независимостта на ЕС, ЕК иска да заздрави допълнително научно-изследователската дейност в областта на 
полупроводниците, да изгради собствен производствен капацитет и да диверсифицира доставките си.   
 
√ Турция отпуска 2,7 млрд. долара на общините си за зелени проекти 
Турското правителство ще предостави финансова подкрепа в размер на 37 милиарда турски лири /2,7 милиарда долара/ 
за екологични проекти на общините, съобщи турският министър на околната среда, градоустройството и изменението на 
климата Мурат Курум, предаде в."Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА. 
В рамките на тази подкрепа електрически и хибридни автомобили ще бъдат дарявани на общините, посочи Курум. 
Той обяви това вчера в края на тридневна консултативна среща, организирана от министреството в Анталия, под наслов 
"Турция: по пътя към зелено развитие". 
Министърът съобщи, че на срещата са били определени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели и са били взети 
стратегически решения, засягащи всички производства. Той каза, че работата по закон за климата ще бъде финализирана 
в рамките на шест месеца. 
Курум изтъкна, че ще се насърчава строителството на екологични сгради. 
Министърът отбеляза също, че топлинна енергия от индустриални отпадъци ще се използва за отопление на домове и в 
рамките на този проект разходите на гражданите за отопление ще намалеят с 30 процента. В рамките на усилията за 
борба с климатичните промени правителството ще даде приоритет на работата за намаляване на парниковите газове, 
посочи министърът. 
Той каза, че в рамките на програмата за нулеви отпадъци равнището на повторно използване на ресурсите е достигнало 
22,4 процента, но ще се увеличи до 30 процента през 2023 г., а през 2035 г. трябва да достигне 60 процента. Министърът 
уточни, че когато тази цел бъде постигната, това ще осигури принос за икономиката в размер на 90 милиарда лири. 
 
√ Доларът поскъпва спрямо повечето основни валути в очакване на данните за инфлацията в САЩ 
Индексът ICE Dollar, който отрадява динамиката на долара спрямо шестте основни валути (еврото, швейцарски 
франк, японска йената, канадския долар, британски паунд и шведска крона), добави 0.22%  
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По време на вчерашната търговия щатският долар се покачва спрямо еврото, йената, британския паунд и повечето 
основни валути в очакване на данните за инфлацията в САЩ за януари и решенията на националните банки да променят 
паричната си политика. 
Индексът ICE Dollar, който отразява динамиката на долара спрямо шестте основни валути (еврото, швейцарски франк, 
японска йената, канадския долар, британски паунд и шведска крона), добави 0.22%, а по-широкият измерител на долара 
WSJ, в който са включени 16 малути се повиши с 0.28%*. 
Еврото спадна с 0.44% до 1.1400 долара в сравнение с 1.1442 долара в края на предишната сесия. 
Обменният курс на американската валута спрямо японската е 115.36 йени или ръст от 0.25% спрямо 115.10 йени при 
затваряне на пазара в понеделник. 
Британският паунд загуби 0.03% до 1.3531 щатски долара за един паунд, а австралийският долар се понижи с 0.14% до 
0.7131 американски долара за един австралиец. 
Фокусът на пазара тази седмица са данните за инфлацията в САЩ за януари, които ще бъдат оповестени на 10 февруари. 
През декември миналата година потребителските цени в САЩ се повишиха със 7% спрямо същия месец година по-рано - 
най-високият темп от юни 1982 г. Прогнозата на експертите е, че инфлацията ще се ускори до 7.3% през януари, според 
анкетата на Trading Economics. 
Търговците продължават да следят ситуацията около Украйна, а изявлението на френския президент Еманюел Макрон 
след срещата му с руския президент Владимир Путин за възможността за деескалация на конфликта подкрепи апетита за 
риск на световните пазари, отбелязва Dow Jones. 
Опитите за разрешаване на проблема чрез дипломация продължават и пазарите вече изглежда приемат, че военните 
действия са малко вероятна възможност, се казва в прегледа на National Australian Bank (NAB). 
Валутният пазар показва повишена волатилност на фона на очакванията, че световните централни банки ще затегнат 
паричната си политика и ще повишат основните си лихви. Дори и Европейската централна банка (ЕЦБ) може да промени 
политиката си само броени дни след като борда реши да запази програмите за изкупуване на активи още известно 
време, но да намалява техните обеми и да не увеличава лихвите до началото на последното тримесечие на настоящата 
година. Пред Европейския парламент в понеделник президентът на банката Кристин Лагард каза, че повишаването на 
лихвите на ЕЦБ няма да настъпи преди приключването на програмите за закупуването на активи от страна на банката. 
Преди това, миналата седмица, след първото за годината заседание на борда на регулатора, Лагард за първи път от март 
миналата година се отказа от формулировката „нулева лихва“. Регулаторът на еврозоната изрази загриженост за 
нарастващите инфлационни рискове, което дава възможност за повишаване на основния лихвен процент поне 2 пъти до 
края на 2022 г., коментираха изявлението на Лагард анализатори пред „Ройтерс“. 
Пред евродепутатите Латарад заяви, 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. 
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 и 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. 
*Валутните курсове са актуални към 10:30 часа българско време, източници „Ройтерс“ и Trading Economics. 
 
√ Климатичните промени могат да предизвикат вълна от климатични бежанци 
Прогнозите за броя на климатичните бежанци варира в много широки граници – от 25 млн. до 1 млрд. души. 
Климатичните бежанци- непознатото лице на климатичните промени. Прогнозите за броя на климатичните бежанци 
варира в много широки граници – от 25 млн. до 1 млрд. души. Но как климатичните промени могат да накарат такива 
огромни маси хора да напуснат домовете си? Зорница Спасова коментира новата статия на climateka.bg по тази 
изключително интересна, но непозната тема, която засяга живота на милиони души по света. Спасова е част от авторския 
екип на “Климатека”, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на 
здравеопазването.  
Една от най-големите социално-икономически, а и здравни кризи, които са способни да предизвикат климатичните 
промени, са свързани с т. нар. климатични миграции. Екстремните метеорологични явления като бури, суши и 
наводнения са се увеличили трикратно през последните 30 г. и са прогонили стотици хиляди хора от домовете им. От 
2008 г. насам средногодишният брой на емигрантите поради природни бедствия надхвърля 26 млн. д. През 2050 г. се 
очаква броят им да достигне между 150 и 250 млн. – 100 млн. д. от тях поради покачването на морското равнище, и 
около 50 млн. д. – поради намалената производителност на земеделието в резултат на разпространението на сушата. 
Според International Alert броят на страните, изправени пред политически хаос и масова миграция поради климатичните 
промени, в момента надхвърля 100. 
С понятието “климатични бежанци” се сблъскахме едва през последните няколко години, но то не е ново – появява се в 
средата на 70-те години на миналия век.  
От 2008 г. насам средногодишният брой на мигрантите поради природни бедствия е 26,4 млн. души, което се равнява на 
един бежанец на секунда. Според някои оценки, вероятността хората да станат бежанци е била 2 пъти по-висока през 
2015 г., в сравнение със 70-те години на миналия век. 

https://www.climateka.bg/klimatichni-bezhanci/
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Една от причините за загуба на земя и местообитание е свързана с повишението на морското равнище. Снежните шапки 
на полюсите и планинските райони на Земята се топят, повишавайки нивото на Световния океан, за което допринася и 
т.нар. „топлинно разширение на океаните“. От 1900 г. досега повишението на морското равнище е с около 20 см. Ако  
затоплянето продължава и бъде премината т.нар. критична точка, отвъд която повишението на температурите става 
неконтролируемо, е възможно да се стигне до стопяване на огромни маси континентален ледник и повишение на 
морското ниво с метри (вж. Фиг. 2). 
 

 
 
Фиг. 2 Градове, застрашени от потопяване при различно повишение на нивото на Световния океан (Източник: 
Science world, Climate refugees, 2012). 
 
На Фигура 2 са показани застрашените от потапяне градове при евентуално повишение на морското ниво с 6 или 7 м. (ако 
ледът в Западна Антарктида и Гренландия бъде разтопен). Ако се стигне до разтопяване на ледовете на Антарктида, в 
Световния океан ще постъпи колосална по количество водна маса, която ще повиши нивото му с 61 м. 
Повишението на морското ниво, макар и само с 20 см през последните десетилетия, вече прогонва от домовете им 
жителите на ниските коралови острови и крайбрежия. Вече е засегната 1/3 от населението на Тувалу, чието правителство 
сключва договор за климатична имиграция с Нова Зеландия. Според прогнозите, до 2050 г. страната ще бъде 
необитаема. Тувалу ще бъде първата държава в света, изчезнала поради покачването на океанското равнище, но 
подобна участ заплашва също Кирибати, Малдиви, Сейшели, Маршалови острови и др. малки островни държави. 
Проблемът с повишението на океанското равнище е изключително сериозен, защото понастоящем около половината от 
населението на планетата обитава крайбрежни територии. Близо 70% от световните мегаполиси са разположени на 
океански и морски крайбрежия. По прогнози на ООН, при повишаване на морското ниво с 1 м (очакваното повишение до 
края на века), броят на засегнатите ще наброяват 60 млн. души само в Индия, 26 млн. души в Бангладеш, 12 млн. души в 
Египет и 10 млн. души във Виетнам. 
В момента Бангладеш е най-уязвимата по отношение на наводнения страна в света. Високите приливи и бурите 
причиняват ерозия на крайбрежието и заливат милиони хектари плодородна земеделска земя със засолена вода. Тази 
вода се просмуква дълбоко в почвата, „замърсява“ подземните водоизточници и е причина за увеличаване случаите на 
хипертония сред местното население.  
Друг риск създава топенето на пермарфоста (слоят вечнозамръзнала почва)  
Това явление вече се наблюдава в Сибир, Канада и Аляска. В Аляска, например, топенето на пермафроста причинява 
свличане на земна маса заедно с къщите и разрушава цели селища. Американското правителство обмисля 
преместването на някои градове, което обаче е изключително скъпа задача. 
Недостиг на питейна вода, продължителни засушавания  
Според проф. Норман Майерс, до 2050 г. се очаква да се появят около 50 млн. бежанци в резултат намаляване на 
селскостопанската продуктивност поради разпространението на сушата. Този проблем се очаква да се задълбочи в 
държавите, които и в момента изпитват воден стрес. Близкият Изток и Северна Африка са под особено голям риск, 
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защото недостигът на вода се комбинира с бърз ръст на населението. В африканския регион Сахел сушите вече са довели 
до опустиняване на земята, някога подходяща за земеделие. Според някои автори и кризата в Сирия е била 
подпомогната с предшестваща 5 г. суша и конфликт за зърнени запаси. Валежите в по-голямата част от страната са били 
под 200 мм годишно, което е абсолютният минимум за неполивно земеделие. На места е била компрометирана цялата 
реколта, а 85% от добитъка измира от глад и жажда.  
Други екстремални метеорологични явления 
Освен сушите и повишението на морското ниво, за нарастване броя на климатичните мигранти допринасят 
зачестилите природни бедствия, като урагани, бури, наводнения, горски пожари и др. Общо честотата на екстремалните 
метеорологични явления е нараснала трикратно през последните 30 г. (Фиг. 4). 
 

 
 
Фиг. 4 Брой екстремни природни явления в света, свързани със загуби за обществото, за периода 1980 – 2016 г. 
Фигурата показва броя на екстремните природни явления, които са свързани със загуби за обществото. Вижда се, че 
докато броят на геофизичните явления като земетресения, цунами и вулкански изригвания остава относително 
постоянен, то този на екстремните явления, свързани с времето, нараства с 300 – 400%. Източник: Munich RE 
 
А какъв ще бъде здравният ефект от преместването на такива големи маси хора?  
Освен социално и политическо напрежение, икономическа тежест и риск от военни катастрофи, бежанската криза е 
свързана и с опасност от предаване на инфекциозни и трансмисивни заболявания на нови територии, което представлява 
пряка заплаха за общественото здраве. 
Какво е бъдещето?  Тенденцията е климатичните миграции да са насочени преобладаващо вътре в границите на 
отделните държави, като най-често жителите на селските райони мигрират към големите градове. По-малък е 
относителният дял на пресичащите държавните граници и обикновено тези премествания са свързани с най-големи 
социални сътресения. Тези мигранти дори не попадат под защитата, която дава Конвенцията на ООН за правата на 
бежанците, тъй като тя е създадена през 1951 г. и защитава само преследваните по расов, религиозен, национален или 
политически мотив. Това лишава климатичните бежанци от защитата на международното право. 
Европа е център на климатичните миграции и ще остане такъв и за в бъдеще, като особено мощен се очаква да е 
бежанският поток от Африка и Близкия изток заради сушите и наводненията. На Стария континент съществуват и 
вътрешни премествания на населението, както и поради повишение на морското ниво – във Венеция и Нидерландия, 
например, както и поради топенето на ледниците във високите планини и силните циклони по Атлантическото 
крайбрежие. 
В Италия, Испания и Гърция значителен брой хора ще мигрират на север заради сушата. Тоест, средиземноморските 
страни, които в момента се опитват да се справят с мигранти от други части на света, може в крайна сметка сами да 
създадат мигрантска криза. 
Южните граници на САЩ ще бъдат подложени на огромен натиск заради бежанци от Централна Америка и Карибските 
държави, прогонени заради лошите реколти, все по-яростни урагани и повишаването на морското равнище. 
Югозападните американски щати ще страдат от по-чести и по-продължителни засушавания, които ще засягат не само 
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земеделието в района, но и разрастващите се градове. Ниските области около Мексиканския залив и 
средноатлантическите щати ще бъдат подложени на все по-чести атаки на урагани със силата на Катрина. Може да се 
наложи населението на някои малки острови в Индийския и Тихия океан да се евакуира от тях или да ги напусне 
завинаги. 
Прогнозират се и големи премествания на населението в пояса Сахел, намиращ се на юг от Сахара и включващ части от 
Сенегал, Мали, Нигерия, Чад, Судан и др. африкански държави. Според експертите през следващите 3 – 4 десетилетия е 
вероятно около 200 млн. души от региона да останат без достатъчно храна заради сушата. 
Южна Азия е заплашена от наводнения. Според международно изследване, поръчано от ООН, пренаселената делта на 
Ганг ще бъде засегната от циклони и повишение на водното равнище. Голяма част от бежанците от Бангладеш и Пакистан 
ще се насочат към съседна Индия, което може да изостри допълнително съществуващите религиозни противоречия в 
региона. 
Климатичните промени и миграционният натиск върху България 
Миграционният натиск върху България започва да се наблюдава системно от 2011 г. Структурата по страни на произход 
на миграционните потоци показва, че основните страни на произход са Афганистан, Сирия, Ирак и Пакистан. Би било 
погрешно да се смята, че климатичните изменения са предизвикали миграционните процеси в четирите основни 
държави на произход. Тяхното въздействие обаче, съчетано с последиците от политическата и икономическата криза и 
демографските фактори, е допринесло за задълбочаването на емиграцията.  
Тенденцията към задълбочаване на климатичните изменения ще продължи да оказва въздействие като изтласкващ 
фактор, създаващ затруднения за задоволяване нуждите от сладка вода, проблеми с изхранването, задълбочаване на 
конфликтите, като тези фактори ще продължат да формират в бъдеще миграционни потоци, тръгващи от тези държави и 
опитващи се да преминат през или покрай България към крайната си дестинация – Западна Европа. 
Климатичните миграции и проблемът със сигурността 
През 2014 г. за първи път Междуправителственият панел по климатичните промени към ООН (IPCC) посочва, че “се 
очаква климатичните промени през 21 век да усилят процеса на миграция на хората” и “те могат индиректно да повишат 
риска от военни конфликти под формата на граждански войни или междугрупово насилие, тъй като въздействат в посока 
на усилване на традиционните причинители на тези конфликти като бедността и икономическите кризи”. 
Недостигът на прясна вода и обработваема земя, социалното и политическо напрежение, свързано с масовите 
климатични миграции, могат да прераснат във военни конфликти, които от своя страна ще намалят благосъстоянието на 
обществото и способността му да се справи с последиците от климатичните промени. 
 
Мениджър 
 
√ Гръцкият бизнес с достъп до безпрецедентно финансиране от 6,5 млрд. евро 
Гръцкият бизнес, засегнат от пандемията, ще получи достъп до финансиране за 6,5 млрд. евро, благодарение на 
подписано вчера споразумение от 4 местни банки и Групата на Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ). Безпрецедентната по размер сума ще бъде разпределена между компании с устойчиви бизнес планове за 
оборотно и инвестиционно финансиране. Кредитните линии ще бъдат гарантирани с 2,7 млрд. евро, предоставени на 
Alpha Bank, National Bank of Greece, Eurobank и Piraeus Bank от Групата на ЕИБ по линия на Паневропейския гаранционен 
фонд (EGF). 
Подписаните вчера гаранционни споразумения, са първите приложени от ЕИБ в Гърция, както и първите транзакции чрез 
банки, които имат за цел да подобрят достъпа на големите компании до финансиране, съобщава гръцкото издание New 
Money и коментира, че така европейската финансова институция разширява подкрепата си за реалната икономика на 
страната. 
Паневропейският гаранционен фонд е създаден в края на 2020 г. като част от цялостния пакет от мерки на ЕС и Групата на 
ЕИБ за намаляване на икономическите последици на пандемията от COVID-19. Негови крайни бенефициенти са основно 
малки и средни предприятия на територията на ЕС и публични предприятия, които предоставят важни услуги, като 
здравеопазване, медицински изследвания и др. Очаква се общото финансиране да достигне 200 млрд. евро. 
Използвайки почти 25 млрд. евро гаранции, Паневропейският гаранционен фонд предоставя на ЕИБ и Европейския 
инвестиционен фонд (ЕИФ) възможността да предоставят бързи заеми, гаранции, обезпечени с активи ценни книжа, 
собствен капитал и др. финансови инструменти на компании. 
Целта на Паневропейския гаранционен фонд е да гарантира, че компаниите с устойчиви бизнес планове продължават да 
имат достъп до ликвидност за преодоляване на всякакви трудности, произтичащи от пандемията на COVID-19, и че 
здравите предприятия могат да получат подкрепата, от която се нуждаят , за да запазят работните места и да се развиват 
по устойчив начин. 
По-рано днес в Атина министърът на финансите Христос Стайкурас, вицепрезидентът на ЕИБ Кетел Томсен и 
представители на четирите гръцки банки подчертаха огромното положително въздействие на сътрудничеството в 
рамките на новия Паневропейски гаранционен фонд върху икономиката на страната. „Паневропейският гаранционен 
фонд осигурява на компаниите в цяла Гърция възможности за нови инвестиции и подкрепя бизнес дейности в области, 
засегнати от пандемията COVID-19. Безпрецедентното техническо и финансово сътрудничество между Групата на 
Европейската инвестиционна банка и гръцките банки допълнително ще ускори икономическото възстановяване и 
устойчивия растеж в Гърция и подкрепата за заетостта. Гърция е сред петте най-големи ползватели на средства от 
Паневропейския гаранционен фонд в абсолютно изражение и 3.  в относително изражение сред всички държави-членки 
на ЕС, благодарение на интензивните и ефективни усилия на гръцките и европейски партньори през последните месеци“, 
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изтъкна в приветствието си министърът на финансите Стайкурас. "Алфа Банк, Националната банка на Гърция, Юробанк и 
Пиреосбанк, заедно с Групата на ЕИБ гарантират, че гръцките компании в секторите на туризма, услугите и 
производството - сектори, най-силно засегнати от катастрофалната пандемия COVID -19, ще могат да продължат да 
инвестират, да правят иновации и да създават работни места. Паневропейският гаранционен фонд е ключов стълб в 
отговора на Европа на пандемията и отличното сътрудничество с гръцките партньори през последните месеци ще 
гарантира, че компаниите в цяла Гърция, от Корфу до Крит, ще могат да се справят с предизвикателствата на 
пандемията“, подчерта в изказването си Кристиан Кетел Томсен, вицепрезидент на ЕИБ. 
 „Чрез стратегическата връзка, която Alpha Bank е разработила с групата на ЕИБ, милиарди евро ресурси са насочвани към 
икономиката в продължение на десетилетия. Днес гаранциите на ЕИБ чрез Европейския гаранционен фонд, заедно със 
силния капитал на гръцките банки, формират мрежа за финансова сигурност за секторите, засегнати от пандемията. Но 
нашата амбиция не се ограничава само до управлението на активите. Ние ще подкрепим напредъка за по-добро утре, 
като използваме нашия опит, достъпа до света на бизнеса и разбира се стратегическите си отношения с ЕИБ”, заяви 
Василис Псалтис, главен изпълнителен директор на банката. 
 „Групата на ЕИБ е важен за нас партньор по отношение на различните финансови продукти, които включват заеми за 
малки и средни предприятия, гаранционни инструменти и иновативни финансови инструменти, използващи структурни и 
национални ресурси. В този контекст през последните две години  сътрудничеството на Ethniki (компания за общо 
застраховане – бел.р.) с Групата на ЕИБ беше допълнително засилено чрез отключването на различни програми над 3 
млрд. евро в подкрепа на рестарта на гръцките компании”, припомни Василис Карамузис, генерален мениджър по 
корпоративно и инвестиционно банкиране на Националната банка на Гърция. 
Главният изпълнителен директор на Юробанк Фокион Каравиас добави, че институцията, която той управлява е партньор 
на ЕИБ от 15 години, като общата цел е финансирането и подпомагането на реалната гръцка икономика.  „Подкрепата за 
растеж е приоритет за Eurobank. В този контекст очакваме с нетърпение да продължим и разширим сътрудничеството си 
във фазата на икономически растеж”, оптимист е Каравия. Неговият колега от Piraeus Христос Мегалу също подчерта 
успешното сътрудническо с групата на европейската финансова институция, която е предоставила 3 млрд. евро 
финансиране. „Предоставяйки гаранции за повече от половин милиард евро, ние ще насочим ресурс от над 1 млрд. евро 
за инвестиционни цели и за подкрепа на ликвидността на гръцките компании”, уточни Мегалу. 
От декември 2020-а Групата на ЕИБ одобри ресурсно участие в размер на 23,2 млрд. евро от Паневропейския 
гаранционен фонд по 401 индивидуални транзакции във всички 22 страни . Гърция, с дял от 1,7 млрд. евро, е на 5. място 
по размера на допустимите средства в абсолютно изражение, предоставени от Паневропейския гаранционен фонд, 
припомнят от  New Money. 
 
√ Политически съветници от Нормандския формат се срещат утре 
Политически съветници на главите на държавите от Нормандския формат планират да се срещнат в Берлин в утрешния 
ден, съобщи френският президент Еманюел Макрон на пресконференцията след продължилия с часове разговор с 
Володимир Зеленски вчера. 
„Политическите съветници от Нормандския формат ще се срещнат в Берлин в четвъртък“, каза Макрон, цитиран от ТАСС. 
По думите му Германия и Франция възнамеряват да продължат да посредничат в отношенията между Русия и Украйна. 
Нормандският формат включва Германия, Русия, Франция и Украйна. 
Предишната среща на политическите съветници от Нормандския формат се състоя в Париж на 26 януари. Зам.-
ръководителят на администрацията на президента на Русия, Дмитрий Козак, ръководи руската делегация. Това беше 
първата лична среща на политическите съветници след над 2-годишна пауза. 
Преговорите в този формат между Русия и Украйна с посредничеството на Франция и Германия през 2015 г. помогнаха за 
прекратяване на мащабните военни действия в Източна Украйна. В последните дни Макрон опитва да потуши 
напрежението с две лични срещи с руския президент Владимир Путин и с украинския Володимир Зеленски. По думите 
му обаче следващите дни са ключови в този процес. 
 
√ Ръст на борсите в Европа след коментара на Лагард 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия във вторник, след 
като председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард успокои опасенията относно по-бързо затягане на 
паричната политика на централната банка през тази година, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,5 пункта, или 0,32%, до 466,78 пункта. Немският показател DAX се 
повиши с 33,56 пункта, или 0,22%, до 15 240,2 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 27,82 
пункта, или 0,37%, до 7 601,29 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 28,85 пункта, или 0,41%, до 7 038,1 
пункта. 
„Окуражаващо е, че виждаме някои признаци на стабилизиране на пазарите след толкова много парично затягане. 
Въпреки това все още има потенциал за по-нататъшен спад“, заяви Крейг Ерлам, старши пазарен анализатор в OANDA. 
Индексът STOXX 600 не може да намери ясна посока след пет последователни седмични понижения през 2020 г., тъй 
като тревогите от повишаването на лихвените проценти и проблемите с веригите на доставки натежаха на пазарите. 
Доходността на германските държавни облигации се повиши, след като Лагард опита да охлади очакванията за 
повишаване на лихвите, като заяви в понеделник, че няма нужда от голямо затягане на паричната политика в еврозоната, 
тъй като инфлацията може да се стабилизира на ниво около 2%. 
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„Коментарите на Лагард ще бъдат приети с известни резерви, поне докато не започнем да виждаме признаци за пик на 
инфлацията и индикации за предстоящ спад. Все още не сме виждали такива, така че тези уверения вероятно ще бъдат 
игнорирани“, каза Ерлам. 
Ценообразуването на пазарите вече включва повишение на лихвите на ЕЦБ 50 базисни пункта тази година. Икономистите 
обаче  са предпазливи, като повечето прогнозират първото увеличение да е или в края на тази година годината, или в 
началото на 2023 г. 
Междувременно акциите на фирмата за доставка на храна Just Eat Takeaway поевтиняха с 2,67%, след като тя обяви 
планове да премахне листването си от Nasdaq в опит да ограничи разходите и регулаторните тежести. 
Цената на книжата на енергийния гигант BP се повиши с 1,03%, след като той отчете най-голямата си печалба от осем 
години насам. Компанията докладва нетна печалба от 12,8 млрд. долара за 2021 г. в сравнение с нетна загуба от 5,7 
млрд. долара за предходната година. 
Акциите на EDF се понижиха с 2,6%, след като френската държавно енергийна група направи нови съкращения на 
прогнозите си за ядрено производство. 
Цената на книжата на френския кредитор BNP Paribas падна с 1,34% след отчитане на по-ниска от очакваната печалба 
преди провизии за четвъртото тримесечие.                                                      
Спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси започнаха седмицата предимно с понижения, докато търговците анализират 
последните корпоративни отчети и чакат данните за инфлацията в САЩ, предаде Си Ен Би Си 
Промишленият индекс Dow Jones остана почти без промяна, записвайки минимален ръст от 1,39 пункта до 35 091,13 
пункта.  Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 16,66 пункта, или 0,37%, до 4 483,87 пункта. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 82,34 пункта от стойността си, или 0,58%, достигайки ниво от 
14 015,67 пункта. Водещите индекси се колебаха между понижения и повишения през по-голямата част от сесията, преди 
да завършат търговията предимно на червена територия. 
Причината за тази волатилност отново бяха корпоративните отчети. Акциите на Tyson Foods поскъпнаха 12,25%, след като 
финансовите резултати на компанията надминаха очакванията на анализаторите, докато цената на книжата на 
производителя на медицински устройства Zimmer Biomet се понижи с 9,17% на фона на отчета на компанията. 
Акциите на Meta поевтиняха с 5,14%, удължавайки загубите на  компанията майка на Facebook. От сряда насам, 
когато  Meta представи на финансовия си отчет за последното тримесечие, цената на книжата на компанията е паднала с 
30%. 
Акциите на Netflix, която също разочарова с финансовият си отчет през януари, поевтиняха с 1,97%, след като 
инвестиционната фирма Needham заяви, че настоящата стратегия на компанията „няма да й позволи да спечели войната 
в сектора на стийминг услугите“. 
До момента 56 компании от S&P 500 са представили финансовите си резултати за последното тримесечие, като 7§% от 
тях са надминали прогнозите за печалба, а 76% тези за приходи, сочат данни на FactSet. Разочароващите резултати на 
водещи имена като Meta и PayPal обаче предизвикаха отдръпване от някои акции. Тази седмица се очакват отчетите на 
70 компании от S&P 500. 
На пазара в понеделник се отрази и новината за сливането на авиопревозвачите Spirit Airlines и Frontier Airlines, като 
акциите на двете компании поскъпнаха съответно със 17,17% и 3,47%. Новата обща компания ще бъде петият най-голям 
авиопревозвач в САЩ 
Акциите на Peloton скочиха 20,93% на фона на информацията, че Amazon и Nike имат интерес да купят производителя на 
спортно оборудване. 
Инвеститорите чакат и данните за инфлацията в САЩ през януари, които Министерството на труда ще публикува в 
четвъртък. Очаква се докладът да покаже, че инфлацията в страната е нараснала с темпо от 7,2% спрямо предходната 
година. Ако прогнозата е точна, това ще бъде най-бързото увеличение от февруари 1982 г. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Индексите на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати във вторник, предаде 
Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 35,65 пункта, или 0,13%, до 27 284,52 пункта. 
Акциите на технологичния конгломерат Softbank поевтиняха с 0,9%, след като компанията обяви план да направи Arm 
публична фирма на фона на провала на сделката с Nvidia. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 23,05 пункта, или 0,67%, до 3 452,63 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite регистрира спад от 5,48 пункта, или 0,24%, до 2 280,51 пункта. Хонконгският 
показател Hang Seng се понижи с 250,06 пункта, или 1,02%, до 24 329,49 пункта. Акциите на листнатите в Хонконг 
китайските технологични компании се оцветиха в червено, като тези на Alibaba, Tencent и Meituan поевтиняха съответно с 
3,30%, 1,67% и 2,13%. 
Възможно е настроенията на пазарите в Китай да са били помрачени от новината, че Министерството на търговията на 
САЩ е добавило още 33 китайски фирми към черния си списък за износ. Сред тях е WuXi Biologics, чиито акции в Хонконг 
се сринаха с 22,72% преди временно спиране на търговията им. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 1,41 пункта, или 0,05%, до 2 746,47 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши със 75,9 пункта, или 1,07%, до 7 186,7 пункта. 
У нас 
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) не намериха единна посока в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 1,88 пункта, или 0,30%, до 628,12 пункта. BGBX40 се понижи с 0,25 пункта, или 0,17%, до 143,07 пункта. 
BGTR30 напредна 0,38 пункта, или 0,05%, до 708,90 пункта. BGREIT се повиши с 0,23 пункта, или 0,14%, до 165,54 пункта. 
 
√ Еврото се търгува за 1,1416 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 1,1416 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1408 долара. 
 
√ Петролът поевтиня въпреки неочаквания спад на запасите в САЩ 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда въпреки неочакваният спад на запасите от суров петрол и 
горива в САЩ, предаде Ройтерс. 
Към 9:15 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,15 долара, или 0,17%, до 90,63 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,14 долара или 0,16%, до 89,22 долара за барел. 
Според данните на Американският петролен институт запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 2 млн. барела през 
миналата седмица, докато очакванията на анализаторите бяха за увеличение с 400 хил. барела. Днес се очакват данните 
на Администрацията за енергийна информация. 
Възможността за съживяване на иранското ядрено споразумение и за вливане на ирански петрол на пазара обаче натежа 
върху цените. 
Във вторник двата сорта поевтиняха с около 2%, регистрирайки втора поредна сесия на червено, след като Вашингтон 
поднови непреките преговори с Иран за споразумението от 2015 г. Ако се стигне до сделка между двете страни, това 
може да доведе до премахване на американските санкции срещу иранския петрол. 
„Докато текат преговорите, цените на петрола вероятно ще загубят инерция през следващата седмица“, коментира Тина 
Тенг от CMC Markets, като добави, че има известно прибиране на печалби от някои инвеститори, които са станали по-
предпазливи, след като цените на петрола достигнаха 7-годишни върхове. 
Наближаването на прага от 100 долара за барел може да насърчи и увеличение на производството в САЩ. 
Администрацията за енергийна информация очаква добивът на суров петрол в САЩ да нарасне със 770 хил. барела на 
ден до 11,97 милиона барела на ден през 2022 г. 
 
Investor.bg 
 
√ Инвестиционните планове на бизнеса по света се завръщат през 2022 г. 
Инвестиционният интерес към България ще се засили, технологичният сектор у нас остава атрактивен, 
коментират от EY Bulgaria 
Инвестиционният интерес към България ще се засили през тази година, а един от приоритетните сектори за инвестиции, 
сливания и придобивания ще е технологичният. В тази област България продължава да стои като атрактивна дестинация 
на световната карта. Това коментира Диана Николаева от отдел „Стратегия и сделки“ за EY Bulgaria, Северна Македония, 
Албания и Косово. 
Коментарът е на база данните от първото проучване на EY (Ernst&Young) за 2022 г., което отразява мнението на над 2000 
изпълнителни директори от целия свят за техните перспективи, предизвикателства и възможности през годината. 
По думите на Николаева изпълнителните директори продължават да гледат на сливанията и придобиванията като 
основен катализатор за постигане на дългосрочните стратегии за растеж. 
„След съставянето на редовно правителство и заявените планове за структурни реформи вярвам, че инвестиционният 
интерес към България ще се засили. Промяната във веригите на доставки с цел осигуряването на по-голяма устойчивост 
на бизнесите все още не е приключила и страната ни може да се възползва от тези глобални промени. Както показа и 
прочуването ни, един от приоритетните сектори за инвестиции, сливания и придобивания през 2022 г. ще е 
технологичният. В тази област България продължава да стои като атрактивна дестинация на световната карта“, коментира 
Диана Николаева. 
Увереността за инвестиции се завръща 
В световен мащаб повече от половината изпълнителни директори ще засилят инвестициите, сливанията и 
придобиванията през 2022 г. Увереността за инвестиции се е възвърнала, но стратегическият избор ще определи 
бъдещия успех, посочва се в проучването. 
Докато светът навлиза в нова фаза на COVID пандемията, по-голямата част от изпълнителните директори са готови да 
ускорят плановете за инвестиции, сливания и придобивания (M&A) в стремежа си към растеж на компаниите, които 
управляват.  
Повече от половината от респондентите в проучването (54%) заявяват, че ще дадат приоритет на инвестициите в 
съществуващ бизнес, дигиталната трансформация и устойчивостта. Освен това повече от три четвърти (79%) от 
изпълнителните директори са коригирали или планират да коригират веригата си за доставки, за да помогнат за 
намаляване на разходите и минимизиране на рисковете от бъдещи прекъсвания на дейността на компаниите. 
След рекордната година, в която бяха реализирани сливания и придобивания на стойност 5 трилиона щатски долара, 
трансакциите ще останат изключително важен инструмент за главните изпълнителни директори през 2022 г., допълвайки 
други области на инвестиции. Близо две трети (59%) от респондентите очакват компаниите им да извършват 
придобивания през следващите 12 месеца – спрямо 48% в началото на 2021 г. 
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Инвестиционните планове на главните изпълнителни директори обаче могат да не се осъществят, поради външни 
рискове за техния бизнес. Повечето от анкетираните (87%) изразяват притеснения от нарастващите цени на суровините и 
определят търговското напрежение (18%), въздействието на изменението на климата (17%) и нарастващата конкуренция 
(13%) като най-критичните рискове за бъдещ растеж на техния бизнес. 
„Изпълнителните директори са винаги нащрек, когато става въпрос за инвестиции. В същото време въздействието на 
крехката глобална среда и нарастващите разходи за правене на бизнес - от нарастващата инфлация до нарастващите 
енергийни разходи - ги държат будни през нощта. Сливания и придобивания ще останат ключов лост в инвестиционния 
инструментариум на главните изпълнителни директори. След рекордните постижения миналата година, много от тях ще 
се съсредоточат върху интегрирането на активи, придобити през последните 12 месеца, но намеренията за придобиване 
ще останат на високи нива и през 2022 г.“, казва Андреа Герцони, заместник-председател на EY Global – „Стратегия и 
трансакции“. 
Какви са перспективите за M&A през 2022 г.? 
През следващите 12 месеца главните изпълнителни директори ще се фокусират върху сделки, които ще подобрят 
оперативните възможности (26%), социално-екологичния им отпечатък (ESG) и устойчивостта (20%) на компаниите. 
Проучването на EY показва, че най-предпочитаните дестинации за придобивания през 2022 г. са САЩ, Обединеното 
кралство, Китай, Индия и Германия. Топ 3 секторите, в които се очакват тези сделки, са технологиите, здравеопазването и 
модерното производство. 
Помолени да идентифицират водещите тенденции на пазара за сливания и придобивания през 2022 г., главните 
изпълнителни директори споделят, че очакват увеличение на конкурентното наддаване (72%), силно присъствие на 
фондовете за дялово инвестиране като придобиващи (70%), увеличаване на междусекторното (68%) и трансгранично 
(65%) сключване на сделки, както и повече мегасделки (56%). 
Според проучването целите за ESG и устойчивост на бизнесите стават все по-важни за изпълнителните директори. 99% от 
анкетираните казват, че включват тези два фактора в своите стратегии за закупуване, докато 6% от респондентите 
споделят, че са се оттеглили от сделки през последната година поради опасения, свързани с ESG. 
Насочването към устойчива трансформация е всъщност голямата промяна в бизнес света след Конференцията на ООН за 
изменението на климата през 2021 г. (COP26). Докато растежът на приходите остава ключов двигател, над три четвърти 
от изпълнителните директори (82%) идентифицират ESG факторите като изключително важни, когато става въпрос за 
вземане на стратегически решения. Освен това 28% от респондентите в проучването ясно идентифицират лидерството в 
устойчивостта като конкурентно предимство. 
В същото време обаче 65% от респондентите признават, че са срещнали съпротива от инвеститори и акционери относно 
стратегията си за преход към устойчивост и почти една четвърт (21%) казват, че инвеститорите не показват подкрепа за 
дългосрочни инвестиционни планове или че са фокусирани върху тримесечните печалби. 
 
√ Китай не може да си позволи да се отдели икономически от Запада 
Цената за постигането на стопанска самодостатъчност би била непосилна 
Откакто бившият президент на САЩ Доналд Тръмп започна търговската си война срещу Китай през 2018 г., китайските 
лидери преминаха от подигравки към идеята, че двете най-големи икономики в света могат да се отделят, през 
притеснения за загуба на достъп до американски технологии, капитали и пазари, до мисленето, че Китай може би е по-
добре да се отвърже от основния си съперник по свои собствени условия. Те обаче не трябва да искат толкова да 
прекъснат икономическите си връзки със Запада. Разходите за отделяне вероятно ще бъдат много по-големи от всяка 
възможна полза, пише за Bloomberg Минсин Пей, професор по управление в Claremont McKenna College. 
Опасенията на Китай относно неговата зависимост от САЩ не са неоправдани. Всъщност САЩ и техните съюзници също 
предприемат скъпи стъпки, за да намалят зависимостта си от базираните в Китай вериги за доставки. От своя страна 
китайските власти предприеха задълбочен преглед на сигурността на своите вериги за доставки и стартираха инициативи 
за укрепване на продоволствената и енергийната сигурност. 
Регулаторите се стремят към по-добър контрол върху огромните масиви от данни, съхранявани от китайските 
технологични компании, принуждавайки една от най-големите, Didi Global, да се делистне от САЩ и да се регистрира на 
борсата в Хонконг, като същевременно блокират ефективно други от търговия на американските пазари. Китай предприе 
огромни усилия за изграждането на своите способности за производство на чипове, отбивайки се от западните 
доставчици. 
В същото време китайските лидери би трябвало да познават много по-добре от други рисковете от самоизолация. 
Десетилетията на насочени навътре политики при Мао Дзедун доведоха до смъртта на десетки милиони китайци и 
вкарване на страната в капана на бедността. Едва след като Дън Сяопин въведе своите либерални реформи през 1979 г., 
икономиката започна да се развива. 
Прекъсването на връзките, изградени в продължение на четири десетилетия на интеграция със Запада, ще направи вече 
забавящата се китайска икономика по-малко продуктивна.  
Нито пък има много основания да се смята, че Китай може да успее в целта си да постигне самодостатъчност чрез 
„декрет”. Въпреки че технологичните възможности на страната нараснаха неимоверно през годините, правителството 
едва ли има поводи за гордост. Годините на мащабни инвестиции не се изплатиха. 
Едно академично проучване изчислява, че Китай е похарчил 550 млрд. юана (88 млрд. долара) в подкрепа на различни 
индустриални проекти между 2006 и 2013 г., но е произвел само 145 млрд. юана нетни печалби за местните фирми и 230 
млрд. юана като експортни печалби. С други думи, индустриалната политика на Китай през този период е генерирала 
нетна загуба от 175 млрд. юана (28 млрд. долара). 
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Пекин също така силно подцени предизвикателството за създаване на устойчива на санкции индустрия за производство 
на чипове. Основата на глобалните вериги за доставки на технологии е специализацията. Индивидуалните играчи - 
компании в различни страни - придобиват уникални възможности, които им позволяват да се съсредоточат върху 
определена технология и постоянно да правят иновации. Нито една страна или компания не може да доминира или 
монополизира цялата верига на доставки. 
Според Асоциацията на полупроводниковата индустрия има повече от 30 вида специализирани категории 
полупроводникови продукти. Създаването на чип изисква до 300 различни компонента, които от своя страна се 
обработват от повече от 50 вида специализирано оборудване. Дори САЩ, лидерът в индустрията, не са в състояние да 
изградят изцяло местна верига за доставки на полупроводници. Макар да се говори, че Китай планира да похарчи 1,4 
трлн. долара през следващите пет години, преследвайки тази цел, шансовете за успех са малки. 
Усилията на Китай да намали зависимостта си от вноса на храни, който достигна 108 млрд. долара през 2020 г., изглежда 
също са предопределени да се провалят. Тъй като около една четвърт от вноса на храни в страната идва от САЩ, 
китайските лидери се опасяват, че Вашингтон може да наложи ембарго при евентуална бъдеща конфронтация, както 
направи след нахлуването на Съветския съюз в Афганистан през 1979 г. 
На разходите за премахване на тази зависимост вероятно не може да се издържи. Да вземем само един пример. Според 
Министерството на земеделието на САЩ добивът от хектар на соевите ферми в китайската провинция Хейлундзян е с 
една трета по-нисък, отколкото в американския Среден запад, като разходите за производство на метричен тон соя в 
Китай са повече от два пъти повече спрямо САЩ. Като се има предвид, че американската соя представлява 
приблизително 11% от общия внос на храни в Китай, замяната й с вътрешни доставки би била непосилно скъпа. 
Впримчени в открито съперничество със САЩ, китайските лидери имат ограничени възможности за справяне с 
икономическата уязвимост на страната си. Размяната на икономическа ефективност за сигурност е малко вероятно да се 
изплати, докато търсенето на сближаване със САЩ е невъзможно на фона на интензивната и нарастваща взаимна 
враждебност. В крайна сметка Китай ще трябва да живее с известна степен на риск - и да направи всичко възможно, за да 
предотврати излизането на напрежението със Запада извън контрол. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа – Забързват покупката на БТР-и заради българския банальон 
в. Труд - COVID-изолацията отключва агресия и паник атаки в децата 
в. Телеграф - Българи се лекуват от COVID с разтвор за овце 
в. Монитор - COVID-19 удари издръжката на деца 
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа – Връзка с влак и магистрала договаря Петков в Белград 
в. 24 часа - Болничен шеф признава: Само "Пирогов" и "Света Анна" в София могат да покрият високите стандарти 
в. Труд - Кирил Петков обеща течен газ на Сърбия 
в. Труд - Правосъден министър може да атакува главен прокурор 
в. Телеграф - Йорданова иска да отстрани Гешев 
в. Телеграф - Прокуратурата нахлу в 3 министерства 
в. Монитор - КС развърза ръцете на властта за Гешев 
в. Монитор - Старите шефове оставили празна касата на "Булгаргаз" 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Дерек Шолей, съветник на Държавния департамент на САЩ: САЩ приветстват ангажимента на правителството 
ви за борбата с корупцията, диверсификацията на енергетиката и пандемията 
в. Труд - Проф. Димитър Димитров, ректор на УНСС, пред "Труд": Сливането - тежка и неясна реформа без критерии 
в. Телеграф – Доц. Петър Николов, преподавател по политология в Нов български университет: Професори губят титли за 
брутално преписване 
в. Монитор - Димитър Ганев, политолог: Ако кабинетът започне да трупа негативи, Радев ще се дистанцира 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Зукърбърг с автогол - иде краят на абсолютната власт на фейсбук 
в. Труд - Вероника Имова, член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет: Екзекуцията на специализираното 
правосъдие не е съдебна реформа 
в. Телеграф - Простотията убива повече от вирус 
в. Монитор - Днес кредитор, утре длъжник 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Ще бъде ли санкционирана България заради мръсния въздух? Гост вицепремиерът и министър на околната 
среда и водите Борислав Сандов. 

- Ще се стигне ли до предсрочно осбовождаване на главния прокурор и от каква съдебна реформа се нуждаем? 
Дискусия между Арман Бабикян и Ясен Тодоров. 

- Директно от Троян – Защо родилното отделение в града затвори врати? 
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- След вандалския акт на гроба на Гоце Делчев – как ще се отрази на диалога между София и Скопие? 
- След призива за помощ, футболистът Стойко Сакалиев събра парите за лечението на дъщеря си. 

Нова телевизия, „Здравей България” 
- Жена със съмнения за мозъчен кръвоизлив почина, след като обиколи София с линейка и беше върната от 4 

болници 
- След решението на Конституционния съд, ще се стигне ли до отстраняване на главния прокурор Иван Гешев? 

Гост: зам.-министъра на правосъдието Борислав Ганчев. 
- Криза за лекари. Защо болницата в Троян затвори родилното си отделение? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 9 февруари 
София 

- Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще присъстват на тържественото връчване на 
дипломите на новозавършилите лекари от випуск 2021 г. на Медицинския факултет към Медицински 
университет-София. На събитието ще присъства и министър-председателят Кирил Петков. Събитието ще се 
състои в Зала 1 на НДК от 10.00 часа. 

- От 11:00 ч. ще се проведе онлайн семинар на Европейската комисия на тема „Научният отговор на ЕС срещу 
дезинформацията относно COVID-19“ на 9 февруари. 

- В 11:00 часа в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция относно относно предвидената бюджетна 
субсидия за БАН за 2022 г. 

- Във връзка с подмяна на хидрофорна уредба на бл. 263, ж.к. „Гео Милев“ се налага спиране на водоподаването 
от 10.00 до 19.00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в бл. 263 – висока зона. 

- От 14:00 ч.Министерския съвет ще проведе заседание. 
*** 
Благоевград 

- От 12:00 ч. в зала „22 септември“ кметът на Благоевград Илко Стоянов ще даде пресконференция по актуални 
теми, свързани с развитието на Благоевград. 

*** 
Шумен 

- От 10:00 ч. в района на Летния театър ще се проведе брифинг на тема - Започват разчистването и подготовката на 
терена за извършване на строителноремонтните дейности на Летния театър. В брифинга ще участват зам.-кметът 
по строителство и екология Боян Тодоров и Биляна Иванова, ръководител на проекта. 

 

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

