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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ 579 абсолвенти от Медицинския университет в София положиха Хипократова клетва 
579 абсолвенти на Медицинския факултет към Медицински университет-София положиха Хипократовата клетва и 
получиха дипломите си на тържествена церемония вчера. 
"Младото поколение медици имат възможността да бъдат активни участници в трансформацията на здравния 
модел у нас – да генерират промяната и адаптират високотехнологична апаратура към нашите условия, да 
разгръщат водеща изследователска и научна дейност в полза на цялото ни общество", заяви президентът Румен 
Радев в приветствието си към новозавършилите лекари. 
„Не се съмнявам във вашата амбиция, отговорност и успех, защото познавам силата на клетвата – малко са професиите, 
които са обвързани с полагане на клетва да служиш за живота и здравето на другите хора“, заяви държавният глава и 
посочи, че церемонията е не само ритуал, а отговорност към бъдещето на България. 
„Без силно здравеопазване ние не можем да си поставим и да изпълним нито една амбициозна национална цел“, 
допълни Румен Радев. 
Президентът заяви, че е налице амбицията за промяна на здравния модел у нас, като отбеляза предвидените средства и 
проектите, разработени в Плана за възстановяване и устойчивост, който беше реализиран и усъвършенстван в 
значителна степен от служебното правителство. 
По думите на Румен Радев, планът цели максимална достъпност на здравните грижи, внедряване на съвременни 
технологии и професионална реализация на младите лекари в България. 
Проектите предвиждат създаване на спешна помощ по въздуха (HEMS), изграждане и оборудване на регионални 
центрове, в които да се предотврати инвалидизация на стабилизираните пациенти, изграждане на 390 амбулатории за 
доболнична помощ в цялата страна, дигитална платформа за диагностика, Национален център за лъчелечение с 
протонна терапия. 
Държавният глава съобщи, че със съдействието на Експертния съвет към благотворителната инициатива „Българската 
Коледа“ президентската институция ще разработи и предложи на Министерството на здравеопазването идеен проект за 
създаване на Национален детски рехабилитационен център при изграждането на детска болница.  
В приветствието си президентът посочи, че пандемията от COVID-19 е разкрила много проблеми в българското 
здравеопазване и ясно е показала, че в обществото има консенсус за необходимостта от дълбока трансформация на 
модела. 
„Върна в огромна степен престижа и уважението към българския лекар, но се поставиха и много въпроси как да бъде 
извършена трансформацията“, заяви Румен Радев. 
Президентът изтъкна лидерската роля и успеха на Медицинския университет-София в обучението на младите медици. 
„Университетът не само успява да съхранява богатите традиции, но и по най-добрия начин да ги съчетава с нови 
перспективни форми и методи на обучение, разгръща мощни изследователски програми, привлича студенти от цял 
свят“, заяви държавният глава. 
На тържествената церемония присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова. 
 
√ Житейски уроци вместо официална реч изнесе премиерът Кирил Петков пред абсолвентите от МУ – София 
Президентът Румен Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова, премиерът Кирил Петков, министрите на здравеопазването 
и образованието и кметът на София присъстваха на тържествената церемония по дипломирането на абсолвентите от 
Випуск 2021 на Медицинския университет в София. 
579 млади лекари се дипломираха вчера. 
Ковид пандемията показва, че трябва трансформация на българския модел на здравеопазване, заяви президентът Румен 
Радев по време на церемонията. 
"Някои ще решат да заминат в чужбина - това е ваше право. Но тези, които остават, ще имат шанса да участвате 
активно в тази трансформация. Малко са професиите, обвързани с полагане на клетва да служиш за живота и 
здравето на другите хора", изтъкна Румен Радев. 
Вместо реч премиерът Кирил Петков сподели съветите на свой професор. Министър-председателят постави студентите в 
различни ситуации, при които трябваше да вземат тежки решения. Младите лекари отговаряха с вдигане на ръка. 
"Тази сутрин реших да не ви чета речта си, а да ви кажа една лекция от мой професор. Ще имате избори. Първият 
тип - каквото и да направите, все ще е добре. Вторият тип - да избирате между добро и лошо - и това е лесно - 
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избирате доброто. Третият тип - да избирате между две злини. Ако управлявате влак и има човек на релсите, ако 
минете през него - газите, ако завиете, загиват двама - колко бихте избрали - един спасен или двама? Вдигнете 
ръце! А бихте ли бутнали човек от моста, за да загубите един човек, а не двама?! Трябва да се поставите на 
мястото на всеки - ватмана, човека на релсите, на моста. Така и вие - какво става, ако съм пациентът, който 
очаква помощ, ако съм човекът в интензивното? Аз също бях изправен пред тежък избор. Боян Петров беше 
изчезнал. Казаха ми, че петте човека, които го търсят, могат да умрат. И аз трябваше да реша: да го търсим или 
да се върнат. Тогава си спомних тези три варианта... За мой късмет времето се оправи. И летяхме като видяхме, че 
го няма. Но в живота няма втори шанс. С тази огромна отговорност, но и убеден, че сте точно тези хора, които 
могат да се справят", сподели Кирил Петков. 
Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова поздрави всички абсолвенти и ги призова да останат в 
България. 
"Надяваме се повечето от вас да оставете тук - в държавата, в която остават вашите учители. Ежедневието на 
един лекар не е лесно. Вие сте избрали една професия, която обществото е натоварило с много очаквания. 
Отговорностите, които ще легнат още от утре на вашите плещи, не са малки. Апелирам за една по-висша форма 
на познание и това е добротата. И още една ценност - екипния принцип. Успеха за пациента е екипна работа. На 
добър час - бъдете добри лекари", каза Сербезова. 
Ректорът на Медицинския университет в София акад. Лъчезар Трайков благодари искрено на студентите за участието им 
като доброволци в ковид отделенията. 
"Да следваш "Медицина" изисква време и усилия. Да завършиш е постижение, защото лекарската професия е  
различна. Вие вече познавате вкуса на успеха. Сега сте на прага на живот, в който има успехи и провали. Ще 
отговаряте за човешкия живот и здраве и невинаги ще успявате да ги съхраните. В последните две години 
обучението ви мина под знака на борбата с ковид. Имахте възможността да се изправите лице в лице в борбата с 
ковид. Показахте своя морал и чувство за дълг като се включихте като доброволци. Искам да ви кажа - Благодаря", 
заяви акад. Трайков. 
 
√ Депутатите продължават работа по приемане на бюджета на държавата 
Депутатите продължават работа по приемане на бюджета на държавата. Ръст на БВП от 4,8%, 5% безработица и дефицит 
от 4,1%, като се вземат предвид разходите за ковид мерките или 2,5% без тези разходи, са едни от основните параметри. 
Заседанието може да гледате на живо ТУК. 
Заложният дълг е общо над 7 млрд. лева, от които 4,3 млрд. лева са нов дълг, а други около 3 млрд. лв. са за 
рефинансиране на стар дълг. 
Вчера на първо гласуване депутатите приеха бюджетите на Здравната каса и ДОО. 
Финансовата рамка на държавата трябва да влезе в сила от началото на април. Заложена е и актуализация в средата на 
годината. 
 
√ Нарушения в "Напоителни системи": Обществени поръчки са провеждани в полза на определени фирми, твърди 
Иван Иванов 
Сериозни нарушения при провеждането на обществени поръчки в "Напоителни системи" е показал назначеният 
вътрешен одит на дружеството. Това заяви в "Денят започва" министърът на земеделието Иван Иванов. 
По думите му одитът показал, че търговете са провеждани в полза на определени фирми като са дисквалифицирани 
едни участници за сметка на други. Това може да доведе до източването на "Напоителни системи" и неговата 
декапитализация, както и да постави под риск получаването на европейско финансиране, коментира Иванов. 
Старото ръководство на дружеството е отказало да подпише писма за прекратяване на спорните обществени поръчки и 
затова е отстранено. Назначен е нов борд, начело с Николай Чалъков. 
Нито една от спорните поръчки не е достигнала до етап на сключване на договор за финансиране с Държавен фонд 
"Земеделие", така че след като отношенията с избраните фирми бъдат прекратени, няма да има риск за европейското 
финансиране, допълни той. Средствата могат да се усвоят до края на 2025-а година, така че има време да се проведат 
нови обществени поръчки. 
По думите на министър Иванов "Напоителни системи" трябва да се раздели с половината от 70-членната си 
администрация. Според него щатът там е раздут, а заплатите неоправдано високи - служителите в администрацията 
взимат средно около 2500лв. - 3000лв. на месец, а инженерите в областните звена - около 800лв.-900лв. 
В същото време в бюджета на дружеството има големи задължения и много от активите му са запорирани. 
Констатациите на одита за нарушенията при провеждането на обществените поръчки са предадени на ДАНС и МВР. На 
новоназначения изпълнителен директор Николай Чалъков е направена обстойна проверка и не са открити производства 
срещу него, допълни министър Иванов. 
Работи се и по укрепването на язовир Огоста като министерството на икономиката и индустрията вече е изготвило план 
за действие, заяви Иван Иванов. 
По повод случая с убития пастир в с. Антон, министър Иванов заяви, че ще се промени подхода на финансиране на 
земеделските производители у нас, за да се спре със случаите, в които голямо количество европейски средства се 
концентрират в един производител за сметка на много други. Оттук нататък добавки ще се изплащат само на земеделски 
производители, които докажат реална продукция. Целта е да се създаде среден клас производители, които да се 
превърнат в гръбнака на производството у нас. 

https://www.parliament.bg/bg/video
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"Средства ще се отпускат, обвързани с производство – ще се финансират тези, които дават принос към брутния 
вътрешен продукт на България. Така ще достигнем и до друга наша цел - да изнасяме краен продукт, а не суровина. 
Целта е да върнем на пазара българските продукти." - каза Иванов. 
Производителите, които докажат продукция за миналата година, ще могат да се възползват от средствата по схемата "де 
минимис". В бюджета на министерството има заложени и още 11 млн. лв., които трябва да се усвоят до юни и биха 
помогнали на производителите да се справят с високите цени на газа и тока, заяви Иван Иванов. Те ще бъдат 
разпределени след като България нотифицира Европейската комисия. 
Земеделският министър призова и за мерки срещу спекулата на цените на храните. Той напомни, че министерството на 
икономиката и индустрията публикува редовно борсовите цени на основните хранителни продукти, за да се вижда 
разликата между цената, на която продава производителят и тази, на който купува потребителят. Предстоят проверки и 
по отношение на вноса на храни от трети страни, който, по думите на Иванов, също ощетява българския производител. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Ивайло Иванов, НОИ: Бюджетът е изпълним и ще покрие всички решения за увеличаване на пенсиите 
Бюджетът е реалистичен и изпълним и ще покрие всички решения за увеличаване на пенсиите, осигурява дългосрочност 
и стабилност, заяви в "Денят започва" управителят на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов. 
По думите му още в средата на годината е възможна извънредна индексация. 
"Това е политическо решение, в момента е създадена работна група към Министерството на труда и социалната 
политика, където участват и представители на НОИ, и представители на Министерството  на финансите. 
Разиграват се и се обсъждат различни варианти, търси се най-доброто решение за хората", допълни Ивайло Иванов. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Облекчават противоепидемичните мерки в София от днес 
Облекчаване на противоепидемичните мерки в София от днес. Отпада вечерният час за заведенията. 
Остава ограничението за 50% от капацитета им и изискването за зелен сертификат, както и за необходимото разстояние 
на местата. 
От 14 февруари всички ученици се връщат в училище, възстановяват се и плановите операции в областта. 
 
√ "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. 
 
√ По оста Киев-Москва: Русия все още вярва в силата на дипломацията 
Все още има място за дипломация - това заяви посланикът на Русия в Европейския съюз Владимир Чижов. Нямаме 
намерение да нападаме никого, но нека не бъдем провокирани да променим решението си, казва Чижов в интервю за 
Би Би Си. 
Дипломатическите совалки в опити за деескалация на напрежението продължават - днес в Москва пристига британският 
външен министър Лиз Тръс, тя ще разговаря с руския си колега Сергей Лавров. 
Премиерът Борис Джонсън ще посети централата на НАТО в Брюксел преди да замине за Полша. Във Варшава 
украинската криза ще бъде акцент в разговорите с колегата му Матеуш Моравецки. 
На фона на търсенето на изход от ситуацията, в Украйна започват военни учения. Съвместни учения започват и Русия, и 
Беларус. 
Военните игри от двете страни на руско-украинската граница ще приключат на 20 февруари. 
 
БНР 
 
√ НС започва обсъждане на държавния бюджет за 2022 г. в пленарна зала 
Държавния бюджет за 2022 г. ще бъде обсъден на първо четене в пленарната зала. 
Вчера депутатите работиха по финансовите рамки на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. 
Днес ще се фокусират върху параметрите на бюджет, в който е заложен дефицит от 5 милиарда и 900 милиона лева. 
4,1 на сто с Covid мерките и 2,5% от брутния вътрешен продукт без тях – това е процентното отношение на заложения 
дефицит в бюджета за настоящата година, който трябва да влезе в сила от 1 април. 
Отделянето на Covid мерките в отделно перо е заради решението на Брюксел и тази година да може да се надхвърлят 
критериите от Маастрихт, според които има таван на недостига от 3 на сто, но само ако парите са насочени към справяне 
с икономическия и здравния ефект от пандемията. 
Средносрочната инфлация тази година се очаква да бъде 5,6 на сто, а икономическият растеж – 4,8%, според 
предложената от кабинета финансова рамка. 
Максимално страната ни може да поеме нов дълг от 7,3 млрд. лв. за цялата година. 

https://bntnews.bg/news/narusheniya-v-napoitelni-sistemi-obshtestveni-porachki-sa-provezhdani-v-polza-na-opredeleni-firmi-tvardi-ivan-ivanov-1184817news.html
https://bntnews.bg/news/ivailo-ivanov-noi-byujetat-e-izpalnim-i-shte-pokrie-vsichki-resheniya-za-uvelichavane-na-pensiite-1184824news.html
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Според досегашните коментари на финансовия министър Асен Василев по-голямата част от парите от дълга ще бъдат 
инвестирани. 
 
√ Правителството отчете над 8 млрд. лева приходи от преки данъци 
Правителството одобри информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на 
консолидираната фискална програма (КФП) за 2021 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните 
финанси, на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет, съобщиха 
от правителствената пресслужба. 
На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с 
бюджет бюджетното салдо по КФП на касова основа за 2021 г. е отрицателно в размер на 3 910,4 млн. лв. (3,0 % от 
прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 4 033,5 млн. лв. и превишение на 
приходите над разходите по европейските средства в размер на 123,1 млн. лева. За сравнение заложеният максимален 
размер на дефицита в актуализираните разчети към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 
г. е 4 604,2 млн. лева. 
Приходите, помощите и даренията по КФП за 2021 г. са в размер на 52 340,1 млн. лв. или 103 ,5 % спрямо 
актуализираните годишни разчети. Съпоставени с предходната година, постъпленията нарастват с 8,0 млрд. лв. (18, 1 % ). 
Ръст се отчита както при данъчните приходи, така и при неданъчните постъпления и приходите в частта на помощите и 
даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС и други безвъзмездни средства. 
Спрямо актуализираните разчети по КФП към ЗДБРБ за 2021 г. от септември 2021 г. се отчита преизпълнение на годишния 
план с близо 1,8 млрд. лева. 
В частта на приходите по националния бюджет най-значителен номинален ръст спрямо предходната година има при 
данъчно-осигурителните приходи (5,0 млрд. лв.). Съпоставено с актуализираните разчети към ЗДБРБ за 2021 г., 
превишение на плана за годината има при повечето от основните данъци и при приходите от здравноосигурителни 
вноски. Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 40 876,3 млн. 
лв., което представлява 103, 7 % спрямо планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и 
осигурителни вноски формират 78, 1 % от общите постъпления по КФП за годината. 
Приходите от преки данъци са в размер на 8 258,4 млн. лв. или 107,4 % спрямо предвидените в разчетите за годината. 
Постъпленията от косвени данъци са в размер на 18 976,3 млн. лв. (104,2 % спрямо разчетите за годината), като 
приходите от ДДС са в размер на 12 978,5 млн. лв. (105,7 % спрямо планираните), от акцизи възлизат на 5 659,8 млн. лв. 
(100,3 % спрямо разчета), а тези от мита са в размер на 289,7 млн. лв. (120,1 % спрямо годишните разчети). 
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 411,7 млн. лв. или 113,4 % 
изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 12 229,9 млн. лв., което 
представлява 99,6 % от разчетените за годината. 
Неданъчните приходи са в размер на 8 000,4 млн. лв., което представлява 118,4 % спрямо годишните разчети и се 
формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от 
концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. През месец април 2021 г. постъпиха 
приходи с еднократен за годината ефект в размер на 660 млн. лв. с ДДС, които представляват първоначално концесионно 
възнаграждение за държавата от концесията на Летище София. Постъпленията от продажба на квоти за емисии на 
парникови газове за 2021 г. са в размер на 1 629,3 млн. лв., като нарастват със 751,4 млн. лв. (85,6 %) спрямо предходната 
година. 
Приходите от помощи и дарения са в размер на 3 463,4 млн. лева. 
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2021 г. възлизат на 56 250,5 млн. лв., което е 
102,0 % спрямо актуализирания разчет за годината. Превишението на разчета към ЗДБРБ за 2021 г. се дължи основно на 
одобрените от Народното събрание по реда на чл. 26, ал. 1 О от Закона за публичните финанси допълнителни разходи и 
трансфери по държавния бюджет в общ размер на 1,2 млрд. лв. за сметка на преизпълнение на данъчните приходи. 
Значителният ръст на разходите от 17,6 на сто спрямо предходната година е свързан от една страна с по-ниската база 
през 2020 г., когато отчетените разходи за борба с пандемията от COVID-19 бяха значително по-ниски, докато през 2021 г. 
тези разходи са съществени и са за цяла година, и от друга страна - на политиката по доходите, политиките в социалната 
сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в ЗДБРБ за 2021 година. 
Разгледани по икономически елементи най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните 
разходи. В частта на разходите за пенсии са изразходени 1,7 млрд. лв. за добавки към пенсиите на всички пенсионери (в 
размер на 50 лева за месеците от януари до септември и 120 лева за месеците от октомври до декември). Освен това, в 
изпълнение на Решение на Народното събрание от 23.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по 
държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнение на данъчните приходи за 2021 г. (ДВ, бр. 110 от 24.12.2021 г.) 
бяха обезпечени 750 млн. лв. за изплащане на добавки към пенсиите на всички пенсионери в размер на 60 лева за 
първите шест месеца на 2022 г. Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказа и увеличението на размера на 
минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на годината, 
базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 г., както и увеличението от месец юли 2021 година. Поради 
посочените фактори разходите за пенсии отчитат номинален ръст спрямо 2020 г. от 3,1 млрд. лева. 
В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване с 0,6 млрд. лв., свързано с по-високите разходи за 
борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на 
извънредна епидемична обстановка: разходи за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за 
подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 000 
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лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към 
възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи" в 
размер на З60 лв. и на санитари в размер на 120 лв. и други. 
Значителен номинален ръст от близо 2,7 млрд. лв. се отчита и при разходите за субсидии за нефинансови предприятия, 
за което допринасят основно плащанията по Програма за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа 
енергия, разходите на Фонд „Сигурност на електроенергийната система", плащанията по мярката „60/40", мярката 
„80/20", мярката „Запази ме", мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от 
временните противоепидемични мерки", администрирана от НАП, и други. През 2021 г. се изпълнява Програма за 
компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия, одобрена с Решение № 739 на Министерския 
съвет от 2021 г., изменена с Решения № 771 и № 885 на Министерския съвет от 2021 г. и Програма за компенсиране на 
разходите на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата 
електрическа енергия, употребена за технологични разходи, одобрена с Решение № 893 на Министерския съвет от 2021 
г., като се предвижда двете програми да продължат да се прилагат до март 2022 година. Възможно е програмите да 
бъдат преработени и допълнени. В тази връзка обезпечените средства за компенсиране на небитовите потребители на 
електрическа енергия за справяне с последиците от съществените и неблагоприятни колебания на цените на 
електрическата енергия до края на 2021 г. са в общ размер на над 1,3 млрд. лв., вкл. 0,45 млрд. лв. в изпълнение на 
Решение на Народното събрание за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021г. 
за сметка на преизпълнението на данъчните приходи за 2021 г., за плащания през първото тримесечие на 2022 година. 
Ръст спрямо 2020 г. се отчита и в частта на предоставените субсидии за болнична помощ, където разходите нарастват с 
0,2 млрд. лева. Нелихвените разходи за 2021 г. са в размер на 53 941,0 млн. лв., което представлява 101,9 % спрямо 
годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 50 028,8 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния 
прираст на държавния резерв) възлизат на 3 866,3 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за 
чужбина са в размер на 45,9 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 628,5 млн. лв. (95,6 % от планираните за 2021 
година). 
Вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.12.2021 г. от централния бюджет, възлиза на 1 681,О 
млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС. 
Размерът на фискалния резерв към 31.12.2021 г. е 10,7 млрд. лв., в т.ч. 9,7 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ 
и банки и 1,0 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
 
√ Министър Янев се среща с представители на „Локхийд Мартин“ заради доставката на Ф-16 
Министърът на отбраната Стефан Янев ще се срещне с представители на американската фирма „Локхийд Мартин“. На 
срещата би трябвало да стане ясно с колко ще бъде забавена доставката на първите изтребители Ф-16, за което фирмата 
по-рано изпрати писмо на министерството. Първите машини трябваше да са в България през 2023 година. 
По време на третия кабинет „Борисов“ сумата по сделката беше платена наведнъж. Тя е на стойност около два милиарда 
и двеста милиона лева. 
 
√ Комисия към МС обсъжда финансиране на обекти, пострадали от наводнения 
Предложения за финансиране на обекти, пострадали от наводненията през декември миналата година ще 
разгледа  Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, съобщават от 
областната администрация в Смолян. 
В Междуведомствената комисия са постъпили искания за близо 90 милиона лева. Извън тях има обекти от предходни 
периоди, които не са били финансирани – за още близо половин милиард лева. 
От Министерския съвет уточняват, че спешно финансиране от държавата ще получат обекти, които са потенциално 
опасни, и за които е представена необходимата проектна документация. 
Анализите показват, че основна причина за авариите са лошото поддържане на реките през последните десетилетия, 
както и отдаването на концесия за добив на инертни материали от коритата на реките. 
Очаква се Междуведомствената комисия да вземе решение за отпускане на средства и за строежа на пропадналия път 
до Триград. Парите са заделени,  потвърди вчера премиерът Кирил Петков. 
„Има отделени средства за пътя в Триград, не сме се бавили до този момент. Имаше процес на проектиране, вървеше 
процесът за избиране през обществените поръчки на изпълнителя и сега ще има и средства, така че искам да уведомя 
тези хора, които нямаха достъп по правилен начин, че това ще бъде поправено в най-бърз срок“. 
 
√ Началникът на отбраната представя анализ за състоянието на армията 
Анализ за състоянието на армията ще бъде представен от военното ръководство. Това се случва в рамките на годишната 
конференция на началника на отбраната. По традиция анализът се обсъжда в присъствието на президента. 
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще представи анализа за състоянието на армията за 2021 година. Във 
ВВС вече отчетоха, че часовете за летене на пилотите са все още недостатъчни. А недостигът на подготовката се 
компенсира с „професионализъм и голямата натовареност на инженерно-техническия състав“. 
В Сухопътните войски остава предизвикателство недостига на военни. ВМС са запазили усиленото си участие в ученията 
на НАТО и в Черно море. 
В доклада на командването на Специалните сили беше отбелязано, че са преминали изпитанията на 45-те машини, 
купени за специални операции. 
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Очаква се докладът да чуят и депутатите от комисията по отбрана, които обсъдиха наскоро военния бюджет за тази 
година, макар че част от тях не го подкрепиха. 
 
√ Експертни групи обсъждат политическите въпроси между София и Скопие 
Днес ще заседават експертни групи към Министерствата на външните работи на Северна Македония и България, които 
ще обсъждат политическите въпроси между двете страни, известни като протокола "4 + 1". Разговорите ще продължат и 
в петък, съобщиха за БНР от Министерство на външните работи. 
Това е първото заседание на групите, създадени по време на съвместното правителствено заседание в резиденция Бояна 
на 25 януари и първа среща на експерти от двете страни на границата, откакто начело са новите премиери Димитър 
Ковачевски и Кирил Петков. Премиерът на Северна Македония Димитър Ковачевски заяви преди срещата: 
„Министерствата на външните работи ще водят разговори, като на 10-и и 11-и ще имат срещи - МВнР на страната ни и 
МВнР на Република България. Те ще разговарят и ще обсъдят работата по отворени въпроси и ако бъде постигнат 
напредък, който ще бъде приемлив и за двете страни - на основата на европейските ценности, иницииран от двете 
страни, както на държавите, така и на гражданите, то Министерството на външните работи ще съобщи". 
Очаква след края на двудневните разговори от Министерството на външните работи да съобщят резултата от тях. 
Протоколът "4 + 1" включва исканията на България да спре речта на омразата в Северна Македония, реабилитиране на 
жертвите на комунистическия режим с българско самосъзнание, ненамеса във вътрешните работи и последното искане - 
правата на българите в югозападната ни съседка. 
В заседанието днес ще участват трима министри от България и двама от Северна Македония. Те ще дискутират теми, 
свързани с транспортната свързаност, енергетиката и регионалната политика.  Вицепремиерът и министър на 
регионалното развитие Гроздан Караджов и министърът на местното самоуправление на Северна Македония Горан 
Милевски ще участват и в заседание по Меморандума за разбирателство между двете ведомства. 
 
√ Асена Сербезова: Обсъждаме възможност всеки да има личен фармацевт в общините без аптеки 
Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова честити в профила си празника на Българския фармацевтичен 
съюз. 
По думите и на този ден преди 15 години съсловната организация е създадена с много плам, надежди и немалка доза 
безсъние: 
"Нека енергията, която ни събра тогава продължава да ни води към по-добро бъдеще за професията ни, дори през тези 
трудни времена на пандемия и разделение. Постигнахме немалко за тези години, но още повече остана и за нас, както и 
за тези, които идват след нас. 
Макар и с малки крачки, важно е да вървим напред и да творим по-добрите условия за фармацевтична грижа, която това 
болно общество заслужава. 
Пандемията от COVID-19 ни изправи пред изпитания, но ни предизвика и да се обединим и да си спомним общите ни 
цели. Припомни на обществото колко е важен достъпа до фармацевт и лекарства, а по-късно това получи и 
институционално признание", пише още министърът на здравеопазванто в пост в социалните медии.  
"Сега се обсъждат възможности за подпомагане на достъпа до фармацевтична грижа в общините без аптеки, за да има 
всеки своя личен фармацевт. Защото повече от всякога в последните две години стана ясно, че всеки има нужда от 
подкрепа в ползването на здравна и лекарствена информация, всеки има нужда от съвет от медицински специалист и от 
правилна комуникация с такъв , в правилния момент", добавя в профила си проф. Асена Сербезова.  
 
√ Публичното здраве – забравената мисия 
Като най-ясно очертана липса, която разкри пандемията у нас, доц. Румен Петров – психиатър и преподавател по 
социална работа в Нов български университет, вижда отказът от мислене за публичното здраве. 
„Като специалист по публични политики мисля, че се откри много голямото пренебрегване на това как ние, като хора, 
организирани в общност, не се занимаваме с въпросите дали сме здрави или болни, щастливи, нещастни, ощетени или 
неощетени. Ако в „Младост“ където живея, сме 100 000 души, въпросите от този порядък ще звучат така – колко са 
възрастните хора над 80 години, които живеят там, колко са болните с шизофрения и алцхаймер, колко са самотните 
майки – ако съм кмет, ще имам това предвид, когато отивам на избори. 
Грижите и мисленето за този тип проблеми разбрахме след Covid, че отдавна са престанали да бъдат на картата, няма го 
локалното и колективното. С израза „всеки сам си преценя“ се връщаме преди зората на цивилизацията – ние според 
мен декларирахме капитулация пред разбирането, че нашите колективи могат да гледат на себе си като групи.“ 
Още идеи на доц. Петров за публичното здраве и здравната култура чуйте в „Какво се случва“. 
 
√ Книга за пандемията отвътре и дългосрочните ѝ последствия върху света 
Д-р Санджай Гупта и новата му книга „Световна война C-19“ 
„Световна война C-19“ е книга за пандемията отвътре и дългосрочните ѝ последствия върху света. На съвсем достъпен 
език д-р Санджай Гупта обяснява началото и развитието ѝ, както и ефектите ѝ върху обществото. Той разкрива историята 
в дълбочина чрез интервюта с тесни специалисти, прогнозира дългосрочните ѝ последствия и дава съвети как да се 
подготвим и да подсилим телата си, така че да се предпазим от тежко боледуване. 
Любимият на цяла Америка здравен кореспондент д-р Санджай Гупта предава от импровизираното студио в дома си от 
самото начало на пандемията. Той черпи информация от най-вътрешните политически и научни кръгове, провежда 
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ексклузивни интервюта с утвърдени експерти по обществено здраве от цял свят и разговаря с учени, които се 
надпреварват с времето в търсене на лечение.  
Новата му книга „Световна война C-19“ не само отговаря на огромен брой въпроси за вече преживяното от всички нас, но 
и посочва как ще се промени светът ни през следващите години. "Човечеството трябва да се подготви за нова епоха, през 
която пандемиите ще бъдат по-често, а вероятно и по-опасно явление." 
Доктор Санджай Гупта, помогнал със своя опит и задълбочени познания на цяла Америка да премине през тежката 
криза, разказва откровено историята на пандемията, поставя важни въпроси, засягащи поведението и очакванията ни, 
поднася ерудирани отговори, споделя научна информация за новия вирус и предлага практични решения на различни 
наболели проблеми.  
„Световна война C–19“ е книга, изпълнена с надежда и оптимизъм. Тя ще ни направи по-силни и издръжливи, по-
уверени в благоприятния изход, по-добри и по-човечни. „Световна война C–19“ е трилър, чийто край няма да научим още 
известно време. Но тази книга ще ни помогне да разберем как сме се озовали в това положение и да отправим поглед 
напред, за да предотвратим следващата криза.“ – пише епидемиологът Лари Брилиънт. 
Чуйте в звуковия файл разговора с с издателя Вида Делчева за новата книга на главния медицински кореспондент на CNN 
д-р Санджай Гупта. 
 
√ Галина Захарова поема ВКС 
Започва седемгодишният мандат на новия председател на Върховния касационен съд Галина Захарова. Заради 
противоепидемичните мерки тя ще поеме поста от предшественика си Лозан Панов на церемония без официални гости и 
журналисти. 
Захарова беше единствен кандидат за поста. Тя беше номинирана от съдиите от Върховния касационен съд и беше 
избрана от Висшия съдебен съвет без нито един глас „против“. Почти веднага президентът Румен Радев финализира 
процедурата, като подписа указа за назначаването ѝ. 
Ден преди края на мандата си досегашният съдия номер едно Лозан Панов беше преназначен като съдия във Върховния 
административен съд. Това стана от втори опит, след като при първия Съдийската колегия не събра мнозинство в 
подкрепа на молбата на Панов. 
 
√ Георги Вулджев: Имаме бюджет на нереалистичните очаквания и амбиции 
Според икономиста правителството отново си оставя джобни от капиталовите разходи - подход, критикуван 
години наред 
Интервю на Лора Търколева с Георги Вулджев 
„Бюджетът е и социален, и проинфлационен. Едното не противоречи на другото.“ Това каза в интервю за БНР 
икономистът от Експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев. По думите му това е „бюджет на много 
нереалистични очаквания и нереалистични амбиции“. 
Експертът сподели притеснения от бюджетната рамка, заложена в черновата на бюджета и изрази надежда много неща 
да бъдат ревизирани в актуализацията, която се залага. 
Вулджев оспори залагането на Covid мерки за цялата година. Той смята, че голяма част от тезимерки към този момент са 
излишни, затварянето на икономиката вече не е толкова стриктно, а самата пандемия е на по-лек етап. 
Икономистът смята, че трябва да има гъвкав подход за различните сектори, защото „има много големи вариации и не 
може с един аршин да се мери навсякъде“. 
Миналата година едва изпълнихме капиталовите разходи на две трети, а сега се залага увеличение и това са 
реално пари, които трябва да бъдат изхарчени за 9 месеца, защото бюджетът ще влезе в сила от април, коментира 
Георги Вулджев в предаването „Преди всички“. 
„Може да стане това, което ставаше предишни години, когато се поставяха такива много високи капиталови разходи, 
които не се изпълняваха и това оставяше излишък в края на годината, който можеше да се изхарчи по-свободно от 
правителството. Така правителството тогава си задаваше буфери, които можеше да ползва за прибързани разходи в 
случай на политическа криза или политическо напрежение. За да успокои това напрежение, си оставяше джобни от 
капиталовите разходи. Аз се опасявам, че в момента се случва нещо подобно, което беше много критикувано години 
наред от много от тези хора, които в момента са в управляващото мнозинство.“ 
Инфлацията не е резултат от спекула, има фактори на глобално ниво, заяви Вулджев. По думите му мерки, таргетирани 
към спекулата, няма да дадат резултат, а по-скоро може да се мисли за намаляване на ДДС за някои категории стоки. 
Георги Вулджев би заложил по-скоро на прогнозата на БНБ за брутния вътрешен продукт, икономическия растеж и 
инфлацията, отколкото на тази на правителството. 
Повече по темата чуйте в звуковите файлове.  
 
√ Атанас Русев: По-изгодно е да закрием схемата за т. нар. златни паспорти 
Интервю на Силвия Великова с Атанас Русев 
Темата за златните паспорти има външнополитически и вътрешнополитически аспект. Тя стана особено остра на 
европейско ниво още през 2020 г., а ние попадаме в много тежка от репутационна гледна точка група страни, която е под 
засилен натиск от Европейската комисия да премахне възможността за този тип издаване на документи за гражданство. 
Това посочи пред БНР Атанас Русев директор на програма „Сигурност“ в Центъра за изследване на демокрацията. 
„Като особено големи критики имаше  по отношение на т. нар. златни паспорти. В ЕС ние стоим в една малко очернена 
група заедно с Малта и Кипър, които имаха големи проблеми и в момента срещу тях тече и наказателна процедура 
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заради прилагането на тези схеми за златни паспорти. Това, заради което ни се размина, е по-скоро мащабът. България 
последно има около 116 издадени такива паспорта. Един Кипър е издал близо 6 800 такива паспорта. Мащабите са 
несравними. Подобно е положението и в Малта.“ 
Според Русев „в нашия случай има съзнателно преувеличаване на случаите“. 
„Няма как изведнъж всичките 116 изведнъж да се окажат корумпирани бизнесмени и хора с престъпно минало. Вероятно 
някаква част от тези хора имат проблем, но не мисля, че можем да говорим за мащабите на Малта и на Кипър.“ 
Направените оценки показват, че този тип схеми за придобиване на гражданство или постоянно пребиваване 
силно повишава риска от пране на пари, укриване на данъци, корупция, изтъкна Русев. 
„Просто защото привлича специфичен профил от хора.“ 
За нас като страна по-изгодно е да закрием този тип схема, може да остане другата – за т.нар. златни визи, смята Атанас 
Русев. 
„Със сигурност има нужда да се направи оценка на тази мярка като цяло – дали работи или не работи. Според мен лично 
тя не работи, специално за златните паспорти. Стотина паспорта за толкова време, говорим в най-оптимистичния случай 
за тези 9 години да са влезли 90 милиона евроинвестиции, ако смятаме по максималния праг, който се изисква. Като 
дори не е сигурно, че те са останали.“ 
Мнението в детайли чуйте в звуковия файл. 
 
√ Хотелите в Кипър търсят над 6000 служители 
Кипър е изправен пред сериозен недостиг на персонал в хотелиерството, който застрашава очаквания силен 
туристически сезон това лято. От днес по инициатива на социалното министерство започват регионални групови срещи 
на безработни и работодатели от хотелската индустрия като първа крачка за решаване на проблема. 
Хотелите в Кипър имат остра нужда от над 6000 служители, обявиха работодателски и професионални организации в 
сектора. Търсят се хора за всички длъжности, но най-много сервитьори, чистачки, миячи в ресторанти, готвачи, 
камериерки. 
Днес и утре в Лимасол и Пафос се провеждат първите групови интервюта за попълване на свободните места в хотелите. 
Преките срещи между регистрирани в бюрата по труда безработни и работодатели в сектора с участието на социалното 
министерство ще продължат и през следващата седмица. 
Липсата на кадри застрашава възстановяването на кипърския туризъм след коронавируса, особено при 
обнадеждаващите прогнози за силен сезон, заявиха от браншовите организации. Хиляди служители в отрасъла 
европейски граждани, включително българи, напуснаха в резултат на дългото затваряне на хотелите по време на 
пандемията. 
Работодателите в туристическата индустрия настояват социалното министерство спешно да облекчи процедурите за 
наемане на работници от трети страни като Грузия, Украйна, Сърбия, Русия и други, както и да разреши на студентите от 
трети страни в кипърски колежи да работят в хотелите, ресторантите и центровете за развлечения. 
 
√ Европейски пробив в опитите да използват ядрения синтез за практически цели 
Европейски учени постигнаха пробив в опитите да използват ядрения синтез за практически цели. При експеримент край 
Оксфорд, Великобритания, беше произведено рекордно количество енергия при ядрен синтез, което може да доведе до 
неограничен източник на нисковъглеродна енергия. 
Експериментът е извършен в Центъра за синтез на енергия на Кълъм в Оксфордшир, Великобритания. Учените успяват 
чрез ядрен синтез - енергийния процес, който захранва звездите в космоса, да генерират 59 мегаджаула енергия за 
малко над 5 секунди или това е 11 мегавата. Това е повече от два пъти от предишния рекорд от 1997-ма година, обяснява 
Тони Доне: 
"Преодолявахме пречка след пречка, за да създадем термоядрена плазма, която освобождава 59 мегаджаула енергия за 
5-секунден импулс. " 
Резултатите са най-ясната демонстрация до момента за потенциала на термоядрената енергия да доставя безопасна и 
устойчива нисковъглеродна енергия", казват учените. 
За експеримента е използвана машина с формата на поничка и се нарича токамак. В тази машина се поставят малки 
количества гориво, състоящо се от деутерий или наричан още тежък водород и тритий - и двата елемента са изотопи на 
водорода. Тези вещества се нагряват до температури 10 пъти по-високи от тези в центъра на слънцето, за да се създаде 
плазма. С помощта на свръхпроводникови електромагнити, машината се върти, стопява и освобождава огромна енергия 
като топлина. 
С ядрен синтез може да се освобождава близо четири милиона пъти повече енергия от изгарянето на въглища, нефт или 
газ и практически не създава отпадъци. 
Вече се строи по-осъвременена версия на машината в Оксфорд и тя се намира в южна Франция. 
Данните от експеримента в Оксфорд може да се окажат решаващи за работата на над 300 учени във Франция, а 
мегапроектът се разработва в сътрудничество между Европейския съюз, Китай, Индия, Япония, Южна Корея, Русия и 
Съединените щати. 
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Дневник 
 
√ Радев свиква Съвета за сигурност за заплахите за националната сигурност и състоянието на армията 
Президентът Румен Радев свиква редовно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) на 15 
февруари (вторник). 
Темата на заседанието ще е "Рискове и заплахи за националната сигурност на Република България. Състояние на 
Въоръжените сили. Необходими мерки". Темата на заседанието най-вероятно е във връзка с напрежението около 
Украйна. 
По-рано стана известно, че на КСНС е предвидено да има специален доклад на началника на отбраната адмирал Емил 
Ефтимов. 
Това е вторият КСНС, свикан от президента от началото на годината. Предходният беше свързан с темата за Северна 
Македония и интеграцията ѝ в ЕС. 
След този КСНС председателят на парламента Никола Минчев даде положителна проба за коронавирус. Минчев имаше 
контакти с всички участници, сред които освен президента бяха още премиерът Кирил Петков, представители на 
парламентарно представените партии и част от министрите. Заради това те бяха поставени под карантина като контактни 
лица. 
 
√ Между "бюджет на измамата" и заявки за реформи: депутатите гласуваха парите за здраве 
След над три часа дебати, в които управляващата коалиция даваше заявки, че реформи в сектор здравеопазване ще 
бъдат предложени, но в средата на годината, а опозицията обвиняваше в застой и измама, мнозинството в парламента 
одобри на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. "Против" гласуваха ГЕРБ-СДС, 
ДПС и "Възраждане". 
Сред критиките бе, че проектът на бюджет на здравната каса - както винаги досега - предвижда половината от парите за 
здравеопазване да бъдат разходвани за болнично лечение: 49.8%, докато средният дял в Европейския съюз са около 30 
на 100. Това опозицията използва като възможност да отбележи, че България трябва да се стреми с навременна 
профилактика да намали нивата на лечение в болница. 
Въпреки че настоящите разчети предвиждат общо 280 млн. лв. повече за първична и специализирана извънболнична  
медицинска помощ, както и медико-диагностична дейност (има се предвид прегледи и изследвания при личния лекар и 
специалисти), опозицията атакува, че средствата няма да са достатъчни и че само с увеличаването на средствата достъпът 
до здравни услуги няма да се промени. 
"Това са възможностите, пред които нашата страна е изправена", отговори доц. Антон Тонев, председател на здравната 
комисия. Отбеляза, че изборите бяха през ноември, Народното събрание и правителството започнаха работа през 
декември, а в началото на февруари вече се гласува бюджет за 2022 г. Тонев припомни, че в средата на годината законът 
за парите на държавата ще бъде отново актуализиран, като в него да бъдат заложени и системни промени. Такава 
реформа вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев вече обяви, че ще бъде да се направят първи стъпки 
към промяна на финансирането в здравната система, тоест отмяна на клиничните пътеки. 
Любомир Каримански ("Има такъв народ"), председател на бюджетната комисия, обяви, че проектът предвижда 
увеличение на средствата с 11% спрямо миналата година, докато по време на управление на ГЕРБ, парите са били средно 
с 8% повече. Обяви се за търсене на критерии за ефикасност за изразходване на средствата в близко бъдеще. 
Още в началото на дебата ГЕРБ-СДС и ДПС обявиха, че няма да подкрепят предложения от управляващото мнозинство 
бюджет за здравеопазване. Депутатът от ДПС Хасан Адемов каза, че проектът е "копи-пейст" и може да се определи като 
бюджет на застоя. Колегата му Александър Симидчиев от "Демократична България" го репликира, че бързата промяна в 
здравеопазването е все едно да дадеш на пациент калий не капка по капка чрез банка, а венозно, с което да го убиеш. По 
думите му за качествена реформа е нужно десетилетие. 
Бившият министър на здравеопазването и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС проф. Костадин Ангелов определи проектозакона 
за парите за здраве като "бюджет на измамата", защото не изпълнявал заявките на коалицията за реформа в системата, 
нито предвиждал подобряване на контрола как се харчат средствата. "Има ли срамът почва у нас? Да си бил министър и 
да си имал възможност да я оправиш, а да оставиш система в това състояние, това как се нарича", репликира Настимир 
Ананиев от "Продължаваме промяната". 
"Критикувахте, че това копи-пейст бюджет и накрая да кажете, че това е бюджет на измамата, означава, че сте 
управлявали с измама", отвърна и Георги Свиленски от "БСП за България". Поиска опозицията да даде време на 
коалицията, за да реализира заявките си за реформи. 
 
√ Парламентът прие социалните разходи, предстои нова дискусия за максималния осигурителен доход 
Управляващи и опозиция не промениха позициите си по време на гласуването на първо четене на бюджета на 
Държавното обществено осигуряване. Със 129 гласа на депутати от "Продължаваме промяната", "Има такъв народ", БСП 
и "Демократична България той бе приет. В парламентарната зала социалният министър Георги Гьоков поиска подкрепа 
за "бюджет на значителното увеличение" на осигурителните плащания. Според него и опозицията знае, че бюджетът е 
добър и експертно изготвен, и само политически пристрастия не позволяват по-голяма подкрепа. 
Акцентите в бюджета са: 
- вдигане на максималния осигурителен доход от 1 април до 3400 лева; 
- вдигане на минималната заплата и минималния осигурителен доход от 1 април на 710 лева; 
- вдигане на минималната пенсия от 1 юли на 392 лева; 
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- среден размер на пенсиите от 573 лева без COVID добавка и 608 лв с добавка. 
Една от темите по време на продължилия над 4 часа дебат бе увеличаващата се вноска на държавата, която е нужна за 
покриване на "дупката" в осигурителната система. През тази година тя е близо 7 млрд. лева при общи разходи за пенсии 
от 14 млрд. лева(общите разходи предвидени в ДОО са 16.8 млрд.) Акцент върху проблема постави Георги Ганев от 
"Демократична България", а Костадин Костадинов пое щафетата и дори съобщи за изготвян от партията нов пенсионен 
модел, който предстои да бъде представен. 
ГЕРБ получи припомняне за пенсиите 
Както по същество, дебатът премина и в традиционните политически нападки. Според Искрен Арабаджиев от 
"Продължаваме промяната" бюджетът залага социална справедливост, разумен е, както и базиран на икономически 
растеж, а пенсионерите понасяли студени душове през 6 години от управлението на ГЕРБ, когато не е прилагано 
швейцарското правило за индексация на пенсиите. 
Бившият социален министър Деница Сачева предложи таванът на пенсиите да отпадне, след което ѝ бе припомнено от 
Георги Гьоков, че ГЕРБ не са предприели никаква крачка в тази посока. Той добави, че е готов да дебатира по темата, но 
преди това бившите управляващи да обяснят защо 12 години не са взели такова решение. Настимир Ананиев от 
"Продължаваме промяната" стигна по-далеч, като каза, че от ГЕРБ нямат право да говорят за пенсиите. 
От "Демократична България" заявиха, че ще търсят начин COVID добавката от 60 лв, която е предвидена до края на юни, 
да бъде включена в предстоящо преизчисление на пенсиите от юли. 
Несъгласие и от двете страни за вдигане на максималния осигурителен доход 
Любен Дилов от ГЕРБ призова да се помисли допълнително върху повишаването на максималния осигурителен доход, 
тъй като по думите му това ще удари "основния електорален крепител" на управляващите - хората със свободни 
професии. Според Красимир Вълчев пък трябва да се правят изключения, като даде пример със Северна Македония, 
където е въведен 0% подоходен данък за IT специалистите. Според него България рискува да създаде нагласа в сектора, 
че не е приоритетен и е нежелан от държавата. Бившият министър на образованието направи и прогноза за над 15% 
инфлация за период от година и половина в края на тази. 
От управляващите припомниха, че при управлението на ГЕРБ максималният осигурителен доход също бе вдиган - от 2600 
на 3000 лева и се учудиха защо сега от партията са против. 
От "Демократична България" поискаха запазване на максималния осигурителен доход на 3000 лева и заявиха, че между 
двете четения ще внесат поправки в тази посока. Според Елисавета Белобрадова настоящото предложение не дава 
предвидимост за бъдещи политики по темата спрямо максималния осигурителен доход и сроковете за реализация. 
Според Любомир Каримански от "Има такъв народ" между първо и второ четене на законопроекта трябва темата да се 
дискутира и да се намери най-точният момент за вдигане на максималния осигурителен доход, за което той принципно 
се обяви. 
Препоръки за средната класа, бедните и майките 
ДПС пък се захвана за бедните работещи и средната класа заради вдигането на минималния осигурителен доход. Според 
Хасан Адемов 200 хил. души са самоосигуряващите се, на които е вдигнат прагът в "най-тежката криза". Бе дискутирано 
вдигането на прага за малките земеделски производители и пчелари, което според ДПС ще ги вкара в сивия сектор, 
защото те няма да се осигуряват и няма да получават субсидиране от държавата, като по този начин ще фалират. Бе 
застъпена и тезата, че тези хора нямат производство, което да им даде възможност да платят осигурителните вноски. 
Тук партията на Мустафа Карадайъ получи подкрепа от ГЕРБ. Според Мария Белова земеделието ще бъде унищожено, 
след което бившият ресорен министър Десислава Танева получи критики, че бюджетите на ГЕРБ са обрекли 
земеделието. 
Двете партии се обединиха и с препоръки за стимул на работещите в Националния осигурителен институт, чийто 
директор Ивайло Иванов присъстваше в залата. 
Друго искане на ГЕРБ бе през втората година майчинство паричните обезщетения при връщане на работа да са в размер 
на 100% от обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Според социалния министър Георги Гьоков това 
е цинично, тъй като при управлението на партията обезщетението за втората година е било 380 лева, а сега предстои да 
се повиши до 710 лева. Елисавета Белобрадова от "Демократична България" констатира, че 80% от жените се възползват 
от втора година майчинство и при по-ниски помощи, а в същото време от ГЕРБ искат вдигане на парите с цел 
стимулиране пазара на труда. Според обединението не трябва да се изливат пари, а да бъдат предлагани адекватни 
социални услуги. 
Окончателните оценки на различните групи бяха от "бюджет на неувеличенията" от ГЕРБ през "просто бюджет" от ДПС до 
"солиден и предвидим" според "Продължаваме промяната" и връщане на държавата към социалните ѝ функции спрямо 
най-уязвимите, каквато констатация направиха от БСП. 
 
√ Парламентът смени председателя на енергийния регулатор 
След два часа дебати парламентът избра двамата нови членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) - 
Станислав Тодоров и Благой Голубарев. Тодоров заема мястото на досегашния председател на комисията Иван Иванов, 
чиито мандат изтече преди близо две години, а Голубарев - това на енергийния експерт с изтекъл мандат Евгения 
Харитонова. Кандидатурите бяха подкрепени от 128 депутати от управляващите партии, народните представители от 
"Възраждане" бяха "против", а ГЕРБ-СДС и ДПС не участваха в гласуването. 
Кандидатурата на Станислав Тодоров, който бе за дни зам.-министър на енергетиката, бе издигната в последния момент 
от "Продължаваме промяната", тъй като по неофициална информация предишният обсъждан кандидат Васил Щонов е 
отказал да е начело на КЕВР часове преди изтичането на срока за издигане на кандидатурите. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/01/26/4306622_v_posledniia_moment_upravliavashtite_izdigat_kandidat/
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Според документите, публикувани на сайта на Народното събрание, Тодоров е завършил право в Софийския университет 
"Св. Климент Охридски" и международно търговско право в Будапеща и има девет години управленски опит по време на 
работата си в "Ей И Ес Марица изток 1". 
Другият кандидат Благой Голубарев е предложен от "Има такъв народ" за експерт в регулатора в сектор "Енергетика". В 
доклада на парламентарната енергийна комисия се посочва, че има над 39 години стаж в областта, от които 35 на 
ръководни позиции. По негово предложение се разработва и реализира бизнес с компресиран природен газ - т.нар. 
виртуален газопровод. 
В дебатите единствено се изказваха основно депутати от ГЕРБ-СДС, които поискаха изслушване на кандидатите като в 
ресорната парламентарна комисия и отговор дали кандидатурите им отговарят на изискванията на стария или на 
променения закон. Според Радомир Чолаков кандидатът за член на енергийния регулатор е по-подходящ за председател 
от другия кандидат, а новите управляващи съсипват авторитета на органа с такива номинации. Колегата му Жечо Станков 
каза, че вече смененото вече ръководство на "Булгаргаз" предлага по-висока цена за април. След което добави, че 
цените вече са отговорност на новата власт. Според Теменужка Петрова Станислав Тодоров не отговаря на изискванията 
на закона, тъй като няма достатъчно стаж в лецензиант, а щом той не отговаря на закона, всяко решение на регулатора 
може да бъде оспорено. Колегата й Станислав Анастасов каза, че кандидатът за председател на енергийния регулатор не 
е провел обществени поръчки за около 105 млн. лв. в "Ей И Ес". 
Самият Станислав Тодоров каза, че след като изборът е днес, днес е денят, в който се прави преценка за допустимост. 
Той обяви, че е работил в държавната администрация три години като юрист по обществени поръчки, а след това като 
юрист се е занимавал с частни поръчки в частни компании и е управлявал поръчки за около 300 млн. евро. В "Ей И Ес" 
каза, че е управлявал договори за доставки и знае как се формират цените на услугите, което ще е в полза на работата му 
в КЕВР. Според него регулаторът трябва да прави трансформация, да не е "пъдар", а двигател на промяната. Той изрази 
готовност да приведе енергетиката през зеления преход. Какво каза Тодоров след избора си четете тук. 
След промените в Закона за енергетиката съставът на енергийния регулатор бе намален от деветима на 5 души, като в 
нея влизат един председател, двама енергийни експерти и двама специалисти в областта на водоснабдяването и 
канализацията, а длъжностите за юридически и икономически специалист бяха премахнати. С жребий в 
парламентарната комисия по енергетика бе решено, че Александър Йорданов ("Обединени патриоти") ще изкара 
мандата си докрай, а мандатите на Георги Златев и Владко Владимиров се прекратяват. В регулатора остават 
специалистите в областта на водоснабдяването и канализацията Димитър Кочков (БСП) и Пенка Трендафилова ("Воля"). 
 
√ Министър Надежда Йорданова: Опозицията вдига пушилка, за да остави някои хора на власт 
"Дневник" разговаря с министъра на правосъдието Надежда Йорданова часове след като Конституционният съд даде 
зелена светлина тя да инициира нова процедура пред Висшия съдебен съвет, с която да поиска предсрочното 
отстраняване на главния прокурор Иван Гешев. Йорданова очаква и ще настоява този път ВСС да не се крие зад 
процедурни въпроси, а да разгледа искането по същество в рамките на задълбочен професионален дебат. С министъра 
разговаряхме и за реформите в съдебната система, които предстоят, за избора на нови членове на ВСС и за активната 
дейност на прокуратурата и антикорупционната комисия през последните седмици, както и за възможностите за 
промяна в конституцията. 
Демонстрация, натиск, отпор, опит за договаряне, хаос - как си обяснявате действията на главния прокурор и на 
председателя на антикопупционната комисия (КПКОНПИ) в оставка през последните дни? 
- Това, което аз като министър на правосъдието от встъпването си правя, е да настоявам всички, включително и главният 
прокурор, да изпълняват закона така, както е разписан по възможно най-високия стандарт от професионална и етична 
гледна точка. Прави впечатление в последните дни, че както председателят на КПКОНПИ, така и главният прокурор 
прогледнаха и се забързаха по казуси, които са във фокуса на общественото внимание от години. 
Нека си припомним, че "Барселонагейт" е от 2018 г. Кюлчетата, банкнотите, други пикантни подробности са във фокуса 
на общественото внимание също от години назад. Златните паспорти - те са поставени на обществен дебат от юли м.г., 
включително и чрез проверки в ДАНС. Разбира се, очаквам всички тези действия да са в изпълнение на закона. 
Но някак си, като се видят действията на опозицията, все повече приличат на пушилка, на координирана акция, за да се 
запазят един или друг човек на определени постове. 
И все пак очаквате ли някакви резултати по всички тези случаи, които и вие посочихте, или това е само "пушилка", 
по вашите думи? 
- Аз настоявам за резултати. Не искам да губя надежда, че в България институциите не са способни да свършат своята 
работа. Не само аз, но и обществото настоява за резултати, така че аз ще направя всичко възможно с оглед моите 
правомощия да придвижа всеки един въпрос максимално напред. 
Може ли правителството да направи нещо по случаите, които прокуратурата не разследва, вместо да й изпраща 
медийни публикации? 
- Аз няма да говоря от името на другите колеги, но в рамките на своите правомощия МВР разследва, аз в рамките на 
моите правомощия проверявам всеки един сигнал дали са налице данни министърът на правосъдието да предприеме 
процедури по Закона за съдебната власт, било то с искане за предсрочно прекратяване на мандат и за освобождаване на 
лица от съдебната система или за налагане на дисциплинарни наказания. 
Нека да припомним, че действията на министъра на правосъдието далеч не са концентрирани само в главния прокурор и 
за всички други случаи, за които имаме данни, министърът на правосъдието е предприел действия, за да види дали са 
налице основания да стартира дисциплинарна отговорност или друга процедура по ЗСВ. И сега на моето бюро има 
сигнали, които са по отношение и на други лица. 

https://www.parliament.bg/bills/47/47-253-12-7.pdf
https://www.parliament.bg/bills/47/47-253-12-7.pdf
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/02/09/4310926_predsedateliat_na_energiinata_komisiia_moratoriumut_za/
https://www.dnevnik.bg/politika/2022/01/27/4306666_pri_suprotiva_na_gerb_i_dps_parlamentut_okonchatelno/
https://www.dnevnik.bg/biznes/2022/02/01/4307963_mandatite_na_dvama_ot_energiiniia_regulator_biaha/
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Ще обсъдим и сигналите, които постъпват при вас, но преди това искам да ви върна на друго ключово събитие от 
последните седмици - оставката на Сотир Цацаров, който бе освободен като председател на антикорупционната 
комисия. Как си обяснявате активността му в последните дни - покани ви два пъти вече да изясните сигналите, 
които са получени срещу главния прокурор. Защо не ги изпратихте? 
- Ние получихме в началото на предходната седмица искане от КПКОНПИ за предоставяне на сигнали, които са 
постъпили в Министерството на правосъдието относно г-н Гешев, като беше пояснено, разбира се, че искането се прави с 
оглед правомощията на комисията. Работи се по това, преписките се изваждат, преглеждат и окомплектоват. Ние, 
институциите, си взаимодействаме. Своевременно, в разумни срокове, това ще бъде направено. Това нетърпение го 
приемам като желание на комисията да си свърши своевременно работата. Същевременно обаче не мога да не споделя 
своето учудване, че остава неизвестно обстоятелството кое наложи да се действа сега, при положение че въпросите, 
които коментираме, са във фокуса на общественото внимание месеци наред. 
А вие как си го обяснявате? 
- Да се върна към предходните си думи, отстрани изглежда като координирана акция, прехвърляне на топката заедно с 
опозицията с цел да се създаде една пушилка, една мъгла и да се разсее фокусът на общественото внимание от реалните 
проблеми. 
Кога ще започне процедура по избор на нов председател на КПКОНПИ? 
- Това е въпрос, който е в компетенциите на Народното събрание. Това е въпрос и на предхождащи процедурни правила, 
които трябва да бъдат изработени. Очаквам НС в скоро време да посочи своя график и по този въпрос. 
В какви срокове очаквате приемане на промени, с които КПКОНПИ да бъде разделена на две? 
- Това е една от мерките, които са заложени в краткосрочната програма на управление на правителството. Известен факт 
е, че "Демократична България" беше предложила законопроект в тази посока. В рамките на коалиционния формат бяха 
обсъдени различни аспекти и възможности за подобряване на различни законодателни решения, работи се по 
конкретни текстове от страна на коалиционните партньори, така че очаквам съвсем скоро да бъде затворен и този въпрос 
и законопроектът да бъде представен на общественото внимание. 
Има ли съгласие в коалиционното управление по този законопроект, или очаквате някаква съпротива или 
противоречия? 
- Да, има. По принципните въпроси имахме няколко срещи в коалиционен формат, постигнахме консенсус по основните 
промени, така че очаквам да се довършат и конкретните разпоредби. 
А до момента, в който бъдат приети тези изменения, комисията без титуляр ли ще остане? 
- Това е отново решение на Народното събрание. 
Връщаме се към актуалната тема - Конституционният съд се произнесе с решение, че министърът на 
правосъдието може да поиска започване на процедура по предсрочно отстраняване на "тримата големи". Как ще 
коментирате решението? 
- Решението на Конституционния съд (повече за него четете тук) отвори пътя пред Висшия съдебен съвет (ВСС) отново да 
посрещне предизвикателството, което му поставя обществото вече поне две години, и да разгледа и да се произнесе по 
същество относно множеството твърдения за това, че главният прокурор не изпълнява своите задължения, нарушава ги, 
има проявления, които уронват престижа на съдебната власт. 
Очаквам в този случай ВСС да спре да се крие зад процедурни извинения и действително аргументирано да разгледа 
въпроса по същество. Това е въпрос на обществена отговорност. 
Казахте, че имате ли готовност да внесете ново искане за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев възможно 
най-скоро. Кога все пак? 
- Ще повторя отговора - възможно най-скоро. Знам, че хората са нетърпеливи. Самата аз понякога искам да избързваме 
повече, отколкото е редно. Темата е динамична, ние продължаваме да разглеждаме всяко едно обстоятелство. За сряда 
(9 февруари) дневният ред на пленума е утвърден, така че няма да бъде внесена нова точка. В момента, в който ние 
приключим, ще огледаме при нас нещата, ще ги внесем във ВСС и ще оповестим пълния текст. Нека да си свършим 
работата така, както трябва. 
На какво основание ще поискате оставката му? Ще използвате ли основанията, сигналите и информацията, на 
които тогава стъпи искането на проф. Янаки Стоилов като министър, или имате нови сигнали? 
- Проф. Стоилов постави пред ВСС изключително сериозни случаи за обсъждане и действително беше, меко казано, 
смущаващо и неприемливо това, че ВСС отказа да ги разгледа по същество и създаде измислен проблем, измисли тогава 
проблема за тълкуването на конституцията и законовите разпоредби. Така или иначе по този въпрос, по този кръг казуси 
е налице висящо дело във ВАС. Не искам да създавам предпоставки ВСС по формални причини да не разгледа това, 
което аз поставя за обсъждане. Това, което работим ние, са нови, различни основания, извън това, което е посочил проф. 
Стоилов. Очаквам след днешното решение на КС Върховният съд да продължи производството и съответно да се 
произнесе по висящото производство с акт. 
Тези нови сигнали, които смятате да използвате, достатъчна тежест ли имат, за да доведат до отстраняване на 
главния прокурор, и достатъчно сериозни ли са? Колко са всъщност тези сигнали и какво се съдържа в тях? 
- Това, което ние подготвяме, и случаите, които разглеждаме, по наше мнение са достатъчно сериозни, за да бъдат 
поставени пред ВСС. Как ще ги разглежда и оцени ВСС очакваме да разберем, като чуем аргументите на всеки един от 
членовете. Обстоятелствата, които коментираме, са както въз основа на сигнали, така и въз основа на публикации и 
информация в медийното пространство, актове на главния прокурор - многообразни са случаите. Държа да отбележа, че 
не всеки един от сигналите, който е постъпил в Министерството на правосъдието, ще бъде счетен за годен. Всяка една 
институция знае, че тя е заливана от сигнали, някои от тях са съществени, други - не. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/02/08/4310103_konstitucionniiat_sud_ministurut_na_pravosudieto_moje/
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Има ли нови такива, които са постъпили в последните седмици, откакто и прокуратурата е доста по-активна? 
- При нас постоянно пристигат сигнали от всякакъв характер. Това, за което сега е активна прокуратурата - златните 
паспорти, е тема, по която Министерството на правосъдието работи от юли месец. Сигнализирани са ДАНС, правени са 
проверки, съответно ние предприемаме процедури по отнемане на българско гражданство, така че по-скоро тук 
прокуратурата догонва нас. 
Как очаквате да се развие този път процедурата във ВСС, освен да има обсъждане по същество? 
- Очаквам професионален дебат. 
В този състав на ВСС възможно ли е? 
- Аз настоявам да бъде възможно. Независимо от всякакви интерпретации, в моето поведение аз подхождам с уважение 
към всяка една институция, дори и персоналният състав невинаги да действа на висотата на отговорностите, това е 
частен въпрос. За мен е важно всеки един от нас да уважава авторитета на институциите и същевременно да настоява 
всяко нарушение, всяко несъответствие да се разглежда сериозно, а не да се отминава с мълчание. 
Очаквате ли Иван Гешев сам да подаде оставката? Многократно сте я искали. 
- О, да, аз съм настоявала за това, защото в обществото и в публичното пространство са налице достатъчно основания за 
това. Очаквам главният прокурор да прояви една отговорност, включително и с оглед на обществото и публичния 
интерес и да освободи институцията прокуратура от настоящите тежести, за да може както да продължи реформата, така 
и дебатът за това какво трябва да се случи. Нека да припомним, че прокурорите, прокурорът представлява обществото и 
действа в публичен интерес, включително с цел съдействие да установяване и гарантиране на справедливостта и 
основните права и свободи на човека. За главния прокурор това е с още по-високо ниво на изискване като 
професионални и нравствени качества. 
Как приемаме, че този стандарт е наличен в нашия случай, при положение че само преди няколко седмици станахме 
свидетели на пресконференция от зам. главните прокурори, където по необясними за мен причини се твърдеше 
обстоятелството, че включването на механизъм за разследване и търсене на отговорност от главния прокурор било 
приумица на служебния кабинет и ЕК никога не е изисквала това нещо - обстоятелство, което е в драстично 
противоречие с действителността, при положение че имаме поредица от доклади, които казват точно това, решението 
"Колеви срещу България" в ЕСПЧ, което е от 2009 г. и не е изпълнено, и освен това нарочно писмо от ЕК, която критикува 
първоначалния план за възстановяване и устойчивост, че не е достатъчно амбициозен относно частта за главния 
прокурор, мерките в тази посока. 
Именно там се настояваше, че е крайно време да се вземат мерки за ефективен механизъм за разследване и търсене на 
отговорност от главния прокурор, разбира се, когато са налице обстоятелства за това. 
Кога може да се случи това и под каква форма? 
- Отразили сме бележките, имаше технически коментари, които бяха редактирани, така че очакваме становището на ЕК 
по преработения план. В първоначалните срокове предложението на служебното правителство беше мерките да бъдат 
реализирани до началото на 2023 г., т.е. да бъдат влезли в сила. ЕК ни подкани, че трябва да действаме в по-бързи 
темпове. Сега се обърнахме към професионалната общност - съдилища, прокуратури, неправителствени организации, 
академичната общност, за предложения в ЗСВ да въведем в норми този механизъм. 
Аз съм го представяла, включително и пред парламента. 
Целта е в случаите, в които има данни за престъпление от главния прокурор чрез механизма на случайния избор да бъде 
избран съдия от достатъчно висок ранг, който да води разследването, успоредно с възможност за временно 
отстраняване от длъжност на главния прокурор докато тече това разследване и с гаранции спрямо този магистрат, че 
независимо от това какъв ще е изходът от едно такова разследване, след приключването му, главният прокурор няма да 
оказва никакво въздействие върху неговото кариерно развитие. 
Този механизъм може ли да влезе в поправките на Закона за съдебната власт? 
- Да, той ще влезе в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Ние сме го разработили много внимателно, така че да не се 
сблъсква с критиките на КС, които той направи миналата година по повод поправките, предложени от ГЕРБ. Да, той няма 
да влезе в рамките на Закона за изменение на ЗСВ във връзка със закриване на специализираните съдилища. Това е 
следващ етап, по който ние в момента работим. 
Тоест казвате, че ще има още един етап от поправки в ЗСВ? 
- Точно така, да. 
Освен оставката на Гешев многократно сте искали оставката и на целия състав на ВСС. Неговият мандат така или 
иначе изтича и до 3 април най-късно трябва да започне процедура по нов избор. Как ще се случи тази процедура и по 
сега действащия Закон за съдебната власт ли ще бъдат избирани новите членове или по новия, който все още се 
обсъжда и не е приет дори на първо четене? 
- Това е изключително чувствителен въпрос с изключително важен обществен интерес. Големият въпрос, който е 
поставен както пред НС, така и пред прокурорите и съдиите, е как искаме да изглежда новият ВСС. Той да бъде с такъв 
състав и такива професионалисти, които да гарантират най-доброто изпълнение на правомощията, да гарантират 
независимостта на съдебната власт, но и да не прикриват безобразията на един или друг неин представител. 
Обсъждали сме тази тема с народни представители. Това в въпрос на координиране как точно във времето ще се случат 
нещата между изпълнителната власт и Народното събрание, и съдебната власт. Това е тема, която се обсъжда и 
отговорът предстои. 
Тоест на този етап не можем да кажем каква ще е структурата и как ще изглежда новият ВСС? 
- Това, което можем да кажем, е, че дебатът в момента е в ход. 
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В Народното събрание беше създадена временна комисия за промени в конституцията. Кога очаквате да заработи 
тя и защо се наложи да бъде създадена, след като има постоянно действаща - по конституционни и правни въпроси? 
- Очаквам временната комисия да започне да работи максимално бързо. Временната комисия бе създадена с цел да се 
търси консенсус с политическите сили, да се очертаят възможните промени в конституцията, които могат да бъдат 
подкрепени от изискуемото мнозинство и да бъдат решени същевременно някои въпроси. Това са различни 
компетенции и различна сфера на компетентност от комисията по конституционни и правни въпроси. 
Внимателният поглед върху правомощията на постоянната комисия сочи, че една от важните функции е тогава, когато КС 
се произнесе относно несъответствие на определен закон с конституцията, тази комисия много бързо да реализира 
причините, последиците и бързо да се стигне до законодателно решение за преодоляване на последиците и уреждане 
след това решение на КС. 
За съжаление, се установи, че в България имаме много случаи на произнасяне на КС, отменени разпоредби и няма 
реакция, законодателят не действа. Съответно в годините има неяснота и липса на синхрон в разпоредби във важни 
актове и това е сред проблемите, които постоянната комисия трябва да реши. Освен това постоянната и временната 
комисия се формират на различен принцип. 
Постоянните комисии репликират в себе си мнозинството, докато временните се съставят на паритетен принцип, който 
да гарантира възможност всяка политическа сила да участва равнопоставено с останалите. ГЕРБ, ДПС, "Възраждане" 
проявиха едно виждане миналата седмица, все пак се надявам да се включат пълноценно в дебата. 
Министерството на правосъдието има ли готов проект за промени в конституцията, които да сложи на масата 
за обсъждане, и кои са основните поправки в него? 
- Министерството на правосъдието не е разработвало проект. Имаме много ясни становища за важни неща, които трябва 
да бъдат променени с оглед висящи и неизпълнени решения на Европейския съд по правата на човека. "Демократична 
България", знаете, че има оповестен проект на промени, президентът няколко пъти сподели, че също работи в тази 
посока. Това е една от целите на тази комисия - да се види къде всички тези идеи се събират, за да се вземе най-доброто 
решение. 
За приемане на поправки в основния закон е нужна голяма подкрепа, включително и на опозицията. Склонни  ли сте на 
отстъпки или преговори с опозицията за подкрепа за предложенията за промени в конституцията? 
- Това, което ние ще правим, е да търсим консенсус какво можем да направим заедно - промяна в статута на главния 
прокурор е минимумът от неща, които трябва да се направят, както и структурата на ВСС. 
По тези въпроси България е в тежко неизпълнение на международно признати стандарти. Този порок рефлектира върху 
невъзможността на съдебната система да действа ефективно, така че това са неща, около които ще се съсредоточим. 
Конкретните решения са въпрос на разговори. Аз даже не бих го нарекла преговори, а дори наистина разговори и 
дискусия, за да видим кое е най-доброто решение. 
Смятате ли, че ще се стигне до подкрепа и действително до промени в конституцията? 
- Аз ще работя с всички сили, за да се постигне консенсус. В мен се формира все повече едно притеснение, че 
историческият прозорец за България за действие не е особено голям по тези въпроси, тези нерешени въпроси 
десетилетия назад. Натрупват се много процеси и ако ние не си решим този проблем сега, бъдещето започва да 
изглежда неясно. Нека да припомним, че в плана за възстановяване и устойчивост съдебната реформа, това, за което 
говорим, е извадено пред скоби. В ЕС все повече има сигнали за Европа на няколко скорости. Ако ние не решим тези 
въпроси, ние не можем да минем напред. Децата ни си тръгват от България. Не можем да обърнем тези процеси, не 
можем да ги спрем, ако не решим тези въпроси. Мисля, че всички го съзнаваме. 
Видео от разговора с министър Надежда Йорданова гледайте тук. 
 
√ Испански самолети се включват в охраната на въздушното пространство на България 
Четири самолета Eurofighter EF-2000 Typhoon II на Военновъздушните сили на Испания ще изпълняват задачи по охрана 
на въздушното пространство на България съвместно с българските ВВС до 31 март 2022 г., съобщиха от Министерството 
на отбраната. Първите испански изтребители се очаква да кацнат в авиобаза Граф Игнатиево до края на седмицата. 
При изпълнение на съвместните задачи по охрана на въздушното пространство (Air Policing) българските дежурни 
изтребители ще се използват приоритетно, уточняват от министерството на отбраната. Заедно с изтребителите в 
България ще дойдат и 130 военни. Новината идва на фона на изпращане на допълнителни военни части на НАТО и САЩ в 
страни от Източна Европа на фона на нарастващото напрежение около Украйна. 
Мисията е в изпълнение на мерките по гарантиране на сигурността на страните - членки от Източния фланг на НАТО, и ще 
се изпълнява по плановете и процедурите на Интегрираната система на алианса за противовъздушна и противоракетна 
отбрана, казват още от МО. 
Испанските дежурни екипажи съвместно с българските си колеги ще изпълняват прехват, визуално опознаване и 
съпровождане на самолети нарушители. Всяка от страните ще поеме разходите за собствените сили и средства, 
участващи в дейностите по усилване на въздушната охрана. 
До тази година българските Военновъздушни сили са изпълнявали съвместни задачи по Air Policing през 2014 и 2016 г. 
със самолети от ВВС на САЩ, а през 2017 г. с такива на Италия. От 2012 г. досега българските ВВС са изпълнили и 
значителен брой презгранични операции съвместно с военновъздушните сили на Румъния. 
 
 
 
 

https://youtu.be/1RWrpr8PB7k
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√ За 5 години България слезе на последно място в ЕС по онлайн покупки от граждани 
 

 
 
Пазаруването от граждани на стоки и услуги в интернет за лична употреба е нараснало навсякъде в Европейския съюз 
през последните 5 години. Но за същия период България е слязла на последно място. 
По данни на Евростат от използващите интернет в страната онлайн са пазарували 42%. Средният показател за ЕС към 
2021 г. е бил 74% - увеличение с 11 пункта спрямо 2016 г. (63%). Румъния е изместила България на последното място, на 
което е била преди 5 години.  
Днес 44% от румънците на възраст 16 - 74 години с достъп до интернет пазаруват онлайн. 
 
√ За пръв път: Еврокомисията ще си приспадне глоба от ефрофондовете за Полша 
Европейската комисия ще си приспадне от полагаемите се на Полша еврофондове дължима съдебна глоба по финансова 
процедура, която се използва за първи път. 
Комисията съобщи, че е започнала процедура за отнемането на 15 млн. евро глоба и 30 хил. евро лихва заради отказа на 
Варшава да затвори въглищната мина "Туров", край гранцията с Чехия, което беше наредено от Съда на ЕС по жалба за 
екологично замърсяване от Чехия. 
Въпреки, че Полша постигна извънсъдебно споразумение с Чехия на 3 февруари и плати компенсация на Прага, 
Европейската комисия предупреди, че ще си прибере дължимата глоба за периода от нареждането на съда на 20 
септември до изтеглянето на иска. Миналата година Съдът на ЕС наложи 500 хил. евро дневна глоба на Полша за 
неизпълнение на нареждането му да спре работата на мината до окончателното решаване на делото. 
Говорител на Европейската комисия заяви, че Брюксел е задействал "процедура за прихващане", след като и 
допълнителният краен срок за плащане на глобата изтече във вторник. Комисията е изпратила в началото на седмицата 
уведомление на Варшава от кои еврофондове ще бъде отчислена дължимата сума, след което правителството на Полша 
ще има 10 работни дни за отговор преди тя да бъде автоматично приспадната. 
Говорителят отказа да уточни от кои фондове ще бъде направено прихващането, но каза, че то няма да засегне преки 
получатели на европейски средства, тъй като "въпросът е между Европейската комисия и полското правителство". Той 
подчерта, че Полша трябва да продължи да плаща на бенефициентите, въпреки намаляването на европейското 
финансиране заради глобата. 
Полша е най-големият получател на еврофондове в ЕС с около 16.35 млрд. евро годишно. По данни за 2018 г. годишната 
вноска на Варшава към бюджета на ЕС е 3.98 млрд. евро. 
 
√ Конфликтът с Русия: "Германия подвива опашка, когато ножът опре до кокала" 
Германия подвива опашка, когато ножът опре до кокала. И доставя на Украйна каски вместо оръжие. Експертите в САЩ 
се надпреварват да отправят такива обвинения. Успя ли да ги обори канцлерът Шолц при срещата си с Байдън? 
Край на газопровода Северен поток-2? "Обещавам Ви, че ще сме в състояние да го направим", 
предупреди американският президент Джо Байдън - в случай, че Русия отново наруши границата на Украйна. Така говори 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/02/04/4309257_sled_urejdane_na_finansovite_pretencii_polsha_i/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2022/02/04/4309257_sled_urejdane_na_finansovite_pretencii_polsha_i/
https://www.dw.com/bg/%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F/a-60465702
https://www.dw.com/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%8A%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/a-60491062
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една велика сила, която твърдо разчита на партньорите си. Защото край на Северен поток-2 трябва да сложи не друг, а 
Германия. Страната, до която достига руската тръба. 
Може ли да се разчита на Германия? 
Поне видимо германският канцлер не възразява на американския президент. Но май това е всичко. Защото Шолц тъй и 
не успява да заговори сам и директно за Северен поток-2. Вместо това се крие зад неясни формулировки, които вече са 
добре познати от двумесечното му управление. Например, че ако Русия нападне Украйна, всички опции "ще бъдат на 
масата". И че Русия щяла "да плати много висока цена". Към това Шолц добавя и дифузната заплаха, че можело да се 
случи "много повече", отколкото Русия навярно очаквала. Но във Вашингтон всички тези формулировки звучат доста 
неубедително. 
С първото си посещение в САЩ германският канцлер явно искаше да сложи край на подмятанията, че вече два месеца 
остава почти невидим, че седмици наред не е казал почти нищо съществено. Но вместо да се представи като истински 
европейски лидер, на когото американските партньори винаги могат да разчитат, на пресконференцията във Вашингтон 
Шолц отново остана незабележим. 
Преди пристигането му на посещение в САЩ американците си задаваха най-вече този въпрос: "Може ли да се разчита на 
Шолц?". Тъкмо по тази причина президентът Байдън насърчително го обсипа с уверенията, че "без никакво съмнение" на 
Германия и на канцлера Шолц можело "абсолютно да се разчита". Но това едва ли ще помогне да се сдържи 
американската критика срещу Шолц. 
Канцлерът навярно трябваше да каже нещо от типа: "Германия гарантира ценностите, които ние в Европа споделяме с 
Америка". Вярно, че той никак не си пада по патетичните слова, това се знае, но един добър гост носи в багажа си 
именно такива уверения. 
И беше много важно да ги каже. Защото вече от седмици през сутрешните блокове и вечерните телевизионни програми 
в САЩ един подир друг се изреждат политически експерти, които твърдят, че Германия си подвива опашката, когато 
ножът опре до кокала. И че вместо оръжие доставя на Украйна каски и полева болница. 
Да, добре известно е, че Шолц - както, впрочем, и мнозинството германци - иска да подсигури мира в Европа по 
дипломатически път. САЩ обаче изобщо не се свенят, когато се наложи да установяват мир и с военни средства. 
Казано в обобщение: Шолц говори на един дипломатически език, който трудно може да се преведе на "американски", 
камо ли пък на езика на доминацията, с който си служат редица американски конгресмени. Президентът Байдън също 
усеща този натиск откъм Конгреса, докато Шолц в това време се чуди какво да прави с действията на предпоследния 
германски канцлер, неговия съпартиец Герхард Шрьодер, избран току-що в Надзорния съвет на руския гигант "Газпром", 
който всъщност постави началото на проекта "Северен поток". 
Меркел навярно щеше да постъпи другояче 
А има и още нещо много важно. Докато Шолц разговаря с Байдън във Вашингтон, в Москва пред камерите застават 
президентите на Франция и Русия Макрон и Путин. Стопанинът на Кремъл дори оповестява, че след няколко дни двамата 
отново ще си говорят по телефона. Така в крайна сметка може да се окаже, че всички пътища към решаването на най-
сериозния сблъсък с Русия след края на Студената война минават всъщност през Париж. Ангела Меркел навярно щеше 
да постъпи другояче. 
 
√ Банките в Европа са предупредени да се подготвят за руски атаки 
Европейската централна банка подготвя банките за възможна подкрепена от Русия кибератака, тъй като напрежението с 
Украйна нараства, заявиха за "Ройтерс" двама души, запознати с въпроса, докато ЕС се подготвя за финансовите 
последици от евентуален конфликт. 
Противостоянието между Русия и Украйна разтърси политическите и бизнес лидери, които се страхуват от инвазия с щети 
за целия регион, допълва агенцията. 
Сега ЕЦБ, ръководена от бившия френски министър Кристин Лагард и която надзирава най-големите европейски 
кредитори, е в готовност за заплахата от кибератаки срещу банки, предприета от Русия, казват източниците на "Ройтерс". 
Докато регулаторът беше фокусиран върху обикновените измами, които процъфтяваха по време на пандемията, кризата 
в Украйна пренасочи вниманието към кибератаките, извършени от Русия, каза един от тях, добавяйки, че ЕЦБ е 
разпитвала банките за нивото на тяхната защита. 
Банките провеждаха "кибервоенни учения", за да тестват способността си да отблъснат атака, казва още той. ЕЦБ, която 
посочи като един от приоритетите си справянето с киберсигурността, отказва да коментира. 
Подобни опасения се отразяват по целия свят. 
Департаментът на Ню Йорк за финансовите услуги разпространи предупреждение до финансовите институции в края на 
януари. В него се говори за евентуални ответни кибератаки, ако Русия нахлуе в Украйна и бъдат задействани санкции на 
САЩ, посочва отделът на Thomson Reuters за проследяване дейността на регулаторите. 
По-рано тази година множество украински уебсайтове бяха засегнати от киберудар, който остави предупреждение "да се 
страхувате и да очаквате най-лошото", тъй като Русия е събрала войски близо до границите на Украйна. Службата за 
държавна сигурност на Украйна заяви, че е видяла признаци, че атаката е свързана с хакерски групи, свързани с руските 
разузнавателни служби. Кремъл многократно отрече руската държава да има нещо общо с хакерството по света и заяви, 
че е готов да си сътрудничи със Съединените щати и други за борба с киберпрестъпността. 
Регулаторите в Европа са в повишена готовност. 

• Британският национален център за киберсигурност предупреди големите организации да засилят своята 
устойчивост на киберсигурност на фона на задълбочаващото се напрежение около Украйна. 

https://www.dw.com/bg/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD/a-60597278
https://www.dw.com/bg/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD/a-60597278
https://www.dw.com/bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/a-60549047
https://www.dw.com/bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/a-60549047
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• Във вторник Марк Брансън, ръководител на германския надзорен орган BaFin, каза на онлайн конференция, че 
кибервойната е взаимосвързана с геополитиката и сигурността. 

Някои обаче смятат, че с кризата в Украйна се преувеличава. Украинският президент Владимир Зеленски обвини 
Вашингтон и медиите в раздухване на паника. 
 
Мениджър 
 
√ Радев определи разпита на Петков като форма на институционално изнудване 
„Аз много ясно заявих, че ако коалицията не постигне пробив с решителни реформи в правосъдната система, то 
миналото ще потърси реванш. Точно това виждаме в момента. За мен това е форма на институционално изнудване и аз 
очаквам лидерите на партиите в коалицията да застанат решително зад премиера.“ 
Това каза пред журналисти президентът Румен Радев по повод предстоящия разпит в прокуратурата на премиера Кирил 
Петков. Държавният глава присъства на официалното дипломиране на 579 млади лекари от Медицинския факултет към 
Медицинския университет в София.  
"Илюзия е да се мисли, че демокрацията и правовият ред ще бъдат възстановени изведнъж. Между президентството и 
изпълнителната власт има конструктивно сътрудничество. Аз очаквам правителството да бъде много по-открито в 
решенията и действията си", обясни Радев. 
На въпрос каква оценка би дал за работата на правителството, държавният глава заяви, че е рано да се дава оценка. 
"Правителството работи в една изключително трудна ситуация - каскада от кризи и много тежко наследство от 
предишното управление", посочи той.    
Румен Радев бе помолен да коментира и решението на Конституционния съд, който се произнесе за това, че 
правосъдният министър може да поиска предсрочното освобождаване на главния прокурор.  
"Удовлетворен съм от факта, че на практика Конституционният съд – и то решително, потвърди внесеното от служебния 
министър на правосъдието Янаки Стоилов искане към Висшия съдебен съвет (ВСС) и в същото време потвърди 
несъстоятелността на решението на мнозинството във ВСС да отхвърли това искане на служебния министър като 
недопустим. Сега остава въпросът дали е пригодно това мнозинство във ВСС в морално и в професионално качество. Аз 
съм песимист в този състав ВСС да вземе рационално решение", каза президентът. 
По темата за "Булгаргаз" той каза, че очаква да се изнесе пълната информация и цялото общество да бъде запознато с 
нея. 
Президентът коментира и темата за "златните паспорти". Според него, това е порочна практика, която трябва да се 
преустанови. "От страна на президентството целият процес е абсолютно прозрачен. Нещо повече - г-жа Йотова инициира 
допълнителни проверки", подчерта той. 
Румен Радев отговори и на въпрос за диалога със Скопие. "Българите трябва да бъдат вписани редом с останалите части 
от народи, съставляващи нацията на Република Северна Македония преди да започнат преговори за присъединяване 
към ЕС. Това е моята категорична позиция - трябва да има ясни конституционни гаранции", каза Радев.  
 
√ Депутатите подкрепиха увеличението на минималната заплата от 1 април 
Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г. 
със 129 гласа "за", 92 "против" и без "въздържали се". Срещу проектобюджета гласуваха от ГЕРБ-СДС, ДПС и 
"Възраждане".  
Предвижда се от 1 април т.г. минималната работна заплата да се увеличи от 650 лв. на 710 лв. От същата дата 
обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст също става 710 лв., минималният дневен размер на 
обезщетението за безработица се увеличава от 12 на 18 лв., а максималният дневен размер от 74,29 лв. на 85,71 лв. 
Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., ще бъдат осъвременени от 1 юли т.г. с 6,1 на сто по 
т.нар. швейцарско правило.  
Във фокуса на дискусията в парламента беше планираното от 1 април т.г. увеличение на максималния осигурителен 
доход от 3000 на 3400 лева и на минималния осигурителен доход за земеделските производители от 650 на 710 лева. 
Поставен беше и въпросът за недостига на средства в бюджета на ДОО, увеличаващите се трансфери от държавния 
бюджет и необходимостта от реформа на пенсионната система, заради демографската криза в страната, предава БТА.  
От "Демократична България" (ДБ) обявиха, че ще подкрепят бюджета и ще предложат между първо и второ четене 
максималният осигурителен доход да остане 3000 лева, както са обещали на IT бизнеса. 
Ивайло Мирчев от ДБ посочи, че дефицитът в Националния осигурителен институт (НОИ) е огромен и да си правят 
илюзии, че могат да го напълнят чрез минималния осигурителен доход е като да запушиш огромна пробойна на кораб с 
тиксо. Затова най-нормалното е да изпълним обещанието и от 1 юли да влезе в сила по-високият осигурителен доход, но 
след разговор с бизнеса, посочи той. 
Председателят на бюджетната комисия Любомир Каримански ("Има такъв народ") отбеляза, че максималният 
осигурителен доход не е променян от 2009 г. Все още вярвам, че можем между първо и второ четене да дебатираме този 
проблем, посочи той. Мисля, че като цяло е добре да се вдигне максималният осигурителен доход, друг е въпросът кой е 
точният момент. Ако е от април, то това ще бъде факт, допълни Каримански. 
Според него това увеличение дава възможност таванът на пенсиите да се увеличи, което може да стане и чрез 
актуализацията през юни или юли. Правителството трябва да преразглежда пенсионно-осигурителната система в нейната 
цялост и да предложи ефективна реформа, смята още Каримански. 
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Хасан Адемов (ДПС) коментира, че управляващите заявяват, че не вдигат данъци и осигурителни вноски, но вдигат базата 
на самоосигуряващите се лица и земеделските производители и максималния осигурителен доход. Той посочи, че този 
трансфер от 7 млрд. лева към бюджета на ДОО преди три-четири години е бил около 3-4 млрд. лева. Според него 
темповете му на нарастване са притеснителни и този трансфер оказва натиск върху публичните финанси. 
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов постави въпроса докога ще можем да дотираме НОИ по този начин. 
Длъжни сме да започнем разговора за тотална реформа на пенсионната система, защото солидарният модел с тази 
демографска картина не може да работи, коментира той. 
От ГЕРБ-СДС са против вдигането на минималния осигурителен доход на земеделските стопани и посочиха, че също ще 
направят предложение между двете четения. Бившите управляващи заявиха, че ще предложат и отпадане на тавана на 
пенсиите. 
Деница Сачева посочи, че обезщетението за отглеждане на малко дете, изравнено с минималната работна заплата, 
отдалечава младите жени от трудовия пазар. Затова от ГЕРБ-СДС ще предложат, ако майката реши да се върне на работа, 
да получава 100 процента от обезщетението, а не само половината, както е в момента. 
Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков коментира, че предложението на ГЕРБ е интересно. Но когато 
този въпрос се задава от представител на партията, която държа майките на 380 лева, под прага на бедност, е цинично, 
допълни той. Според Гьоков ГЕРБ трябва да обяснят и защо толкова години не са махнали тавана на пенсиите. Вие не 
искате да мръднете максималния осигурителен доход, а искате да махнете тавана, коментира министърът и изрази 
мнение, че трябва да се върви към махане на тавана. Не е нормално да се вдига минималната работна заплата, средният 
осигурителен доход, а максималния осигурителен доход да го задържаме, коментира още Гьоков.  
Депутатите решиха срокът за предложения между първо и второ четене на проектобюджета да бъде съкратен на пет 
дни.  
 
√ Станислав Тодоров е новият шеф на КЕВР 
Със 130 гласа „за“ и 13 „против“ Станислав Тодоров бе избран от Народното събрание за шеф на Комисията за енергийно 
и водно регулиране. Кандидатурата му е издигната от „Продължаваме промяната“. 
След дълга дискусия дали отговаря на изискванията Тодоров се закле пред депутатите след 20:00 ч. снощи, с което ще 
замени на поста досегашния шеф на КЕВР, Иван Иванов. Гласовете си в полза на кандидата дадоха „Продължаваме 
промяната“, „Има такъв народ“ и „Демократична България“. ГЕРБ-СДС и ДПС не участваха в гласуването, а „Възраждане“ 
бяха против кандидатурата, посочва „24 часа“. 
Тодоров е завършил право в Софийския университет, както и Международно търговско право в Централноевропейския 
университет в Будапеща. Има 9 години мениджърски опит в енергетиката по време на работата си в „AES Марица Изток 
1“. 
Вчера беше гласувана и кандидатурата на Благой Голубарев за член на регулатора в сектор „Енергетика“, предложен от 
ИТН. 
Изборът на нов председател идва след приетото решение на Комисията по енергетика в НС да намали членовете на КЕВР 
от 9 на 5 миналия месец. 
Снощи от кулоарите на парламента Тодоров обяви, че не вижда причина той или Комисията да искат отпадане на 
мораториума за цените на тока, който по план трябва да продължи до края на март. Същевременно през декември 
премиерът Кирил Петков прогнозира, че има възможност мораториумът да отпадне по-рано. 
По-рано тази седмица в профила си във Facebook досегашният шеф Иван Иванов публикува прощално писмо до 
служителите на КЕВР, в което ги съветва да са смели, да не се поддават на натиск и да защитават закона. „Заедно 
опазихме, като зеница на окото, независимостта на регулатора, което има ключово значение за приемането на 
компетентни и справедливи решения на Комисията“, пише той. 
 
√ Нинова вади на показ цените на едро на основните храни 
Нов почин за борба със спекулата въвежда вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова. От вчера, на 
електронното табло пред сградата на икономическото министерство, в чийто ресор са Стокови борси и тържища, ще 
бъдат обявявани цените на едро на стоки от първа необходимост. 
„Правим това, за да бъдат информирани хората за реалните цени на пазара. Знаем, че има обективни обстоятелства за 
техния ръст, но внимателно следим да няма злоупотреби и изкуствено завишаване“, заяви министър Нинова на среща с 
ръководството на Държавната комисия по стокови борси и тържища. 
„Нека хората да бъдат информирани и да не допускаме спекула. За нас в момента най-важният проблем е този с цените. 
Държавата ще направи всичко необходимо да помогне на гражданите“, подчерта тя. „Ще разговаряме с кметове и 
областни управители, информационни табла да има и в други градове“, уточни Нинова. 
На срещата бяха обсъдени възможностите за облекчаване на достъпа на земеделски производители до тържищата, както 
и скъсяване на веригата производител-потребител. 
Множеството посредници оскъпяват стоките и притискат производителите, като изкупуват на ниски цени. И тук 
държавата трябва да влезе в ролята си и да създаде ясни правила с грижа, както за земеделските стопани, така и за 
домакинствата. 
 
√ До 28 февруари фирмите отчитат пред НАП изплатените доходи на служителите си 
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До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2021 г. доходи на физически лица, 
включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят по електронен път в НАП справки за платените 
суми, припомнят от Приходната агенция. 
За да улесни подаването на справките, НАП предоставя на сайта си клиентско приложение. Работодателите могат да 
видят декларираните от тях данни чрез две електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код и 
електронен подпис. Това са: 
- Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от 

ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски;  
- Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината 

доходи по трудови правоотношения. 
В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни 
осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, 
авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, 
доходи от други източници,   доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, като например дивиденти и 
ликвидационни дялове, облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са 
предоставени от работодател или възложител и др.,  доходи от прехвърляне на права и имущество и други необлагаеми 
доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).  
В справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите обявяват изплатените през 2021 година облагаеми доходи по 
трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.  
Получените данни ще бъдат въведени в предварително попълнените данъчни декларации на хората, които ще са 
достъпни в Портала за електронни услуги в началото на март. 
 
√ ЕК предприема три процедури срещу България 
Европейската комисия съобщи, че ще изпрати официално уведомително писмо на България и Словения, тъй като са 
въвели неправилно европейско решение за европейската заповед за арест (ЕЗР).  
Европейската заповед за арест е опростена трансгранична съдебна процедура за задържане и предаване с цел 
наказателно преследване на издирван гражданин или за изпълнение на наказание с лишаване от свобода или на мярка, 
изискваща задържане, въз основа на принципа на взаимното признаване, пояснява комисията. От 1 януари 2004 г. ЕЗР 
замени дългите процедури за екстрадиция, които съществуваха между държавите в ЕС, предава БТА.  
Комисията отбелязва, че е изпратила по-рано официални уведомителни писма по същия повод до 22 държави (Австрия, 
Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, 
Литва, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Испания и Швеция). ЕК уточнява, че очаква отговор от София и 
Любляна до два месеца. 
Второто мотивирано становище, което Европейската комисия е решила да изпрати на България, Гърция, Ирландия и 
Люксембург, е с да поиска информация как са въведени правилата на ЕС за предупредителните и сигналните оръжия в 
законодателствата на тези четири страни. Те ще разполагат с два месеца за отговор. В противен случай ЕК може да 
отнесе въпроса до Съда на ЕС. 
Тези правила целят да се предотврати възможността за видоизменяне на предупредителни и сигнални оръжия, 
предназначени да изстрелват само халосни боеприпаси или дразнещи вещества, в смъртоносни огнестрелни оръжия, 
пише в съобщението. 
Държавите от ЕС постигнаха съгласие за техническите изисквания за предупредителните и сигналните оръжия, 
включително процедурата за проверка на съответствието и необходимостта от обмен на данни. Държавите трябваше да 
въведат в националното законодателство правилата до 17 януари 2020 г., а през май същата година ЕК изпрати 
официално уведомително писмо на всяка от посочените страни.  
С друго решение от днес ЕК изпраща мотивирано становище на България, Люксембург и Швеция с искане да съобщят как 
са въвели правилата на ЕС за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни части. 
С тези правила огнестрелните оръжия на пазара трябва да имат ясно, постоянно и неповторимо обозначение, което 
улеснява проследяването на огнестрелните оръжия в ЕС и помага да се предотврати разпространението им на черния 
пазар. 
До 17 януари 2020 г. беше срокът, в който държавите членки трябваше да въведат правилата. Сега трите 
страни разполагат с два месеца за отговор и цялостно изпълнение на изискванията. В противен случай комисията може 
да отнесе въпроса до Съда на ЕС. 
 
√ ЕК готви законодателство за дигитално евро 
Европейската комисия съобщи, че планира да представи законопроект за дигиталното евро в началото на следващата 
година, предаде изданието „Политико“. 
Законопроектът ще служи като правна основа за продължаващата работа на Европейската централна банка по цифровата 
версия на единната европейска валута. 
Централните банки по цял свят влагат големи усилия в разработването на собствени дигитални валути,  известни като 
CBDC, за да се уверят, че финансовите им системи няма да бъдат подкопани от нарастващата популярност на 
криптовалутите и опитите на големите технологични компании да навлязат в този сегмент. 

https://portal.nra.bg/details/dec731-payer
https://portal.nra.bg/details/dec731-payer
https://portal.nra.bg/details/dec736-bus-rep
https://portal.nra.bg/details/dec736-bus-rep
https://portal.nra.bg/
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Най-известният пример за това бе проектът на Facebook за криптовалутата Diem на Facebook, който обаче ще остане 
нереализиран. Макар че политическият и регулаторния натиск от двете страни на Атлантическия океан успя да убие този 
проект, цялостната тенденция към дигитализация подтикна законодателните органи към предприемане на действия. 
„Ако не удовлетворим това търсене, други ще го направят“, заяви членът на Изпълнителния съвет на Европейската 
централна банка Фабио Панета през ноември. 
В момента ЕЦБ провежда вътрешни тестове на дигиталното евро, като институцията очаква да започне да работи по 
негов прототип в края на 2023 г. След това гуверньорите от еврозоната ще трябва да решат дали проектът си заслужава, 
като самата дигитална валута може да бъде готова най-рано през 2025 г. 
Законопроектът на ЕК ще се нуждае от подкрепата на европейските столици и Европейския парламент, за да бъде приет. 
Еврокомисарят за финансовите услуги на ЕС Мейрид Макгинес представи плановете за законопроекта по време на 
финтех конференция на Afore Consultin 
„Нашата цел е да внесем законодателство в началото на 2023 г .През следващите седмици ще има законодателни 
консултации“, каза тя. 
След това ще последва  оценка на въздействието на дигиталната валута, за да се определят нужните предпазни мерки, 
които да гарантират, че финансовата система няма да бъде дестабилизирана. 
Банките, например, се опасяват, че хората с големи спестявания може да конвертират депозитите си в цифрова валута, 
подкрепяна от централната банка, с едно натискане на бутона. Те също така се притесняват от създаването на цифрова 
банка в случай на нова финансова криза. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в зелено 
Индексите на водещите европейски фондови борси записаха повишения в ранната търговия в сряда, подкрепени от 
силните корпоративни отчети и ралито на глобалните пазари, пише Ройтерс. Ръстът обаче бе ограничен от опасенията, 
свързани със затягането на паричната политика на големите централни банки. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 7,02 пункта, или 1,51%, до 472,36 пункта. Немският показател DAX се 
повиши с 236,26 пункта, или 1,55%, до 15 478,64 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 41,1 
пункта, или 0,54%, до 7 608,17 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 101,94 пункта, или 1,45%, до 7 
130,35 пункта. 
„Европейските акции започнаха търговията с оптимизъм, необременени от негативни настроения по отношение на 
инфлацията. Инвеститорите са в режим „изчакай и виж“ преди данните за потребителските цени в САЩ, които се очакват 
утре“, коментира анализаторът на Hargreaves Lansdown Сюзан Стрийтър. 
Икономисти, анкетирани от Ройтерс, прогнозират, че потребителските цени в САЩ са нараснали със 7,3% на годишна 
база през януари. 
„Макар че ЕЦБ все още изостава в затягането на паричната политика, тонът на централната банка става по-агресивен. В 
същото време инвеститорите чакат голям брой корпоративни отчети в Европа“, добави Стрийтър. 
След пет поредни седмични понижения на STOXX600, инвеститорите следят отблизо сроковете и темпото на повишаване 
на лихвите от водещите централни банки по света. STOXX 600 възстанови около 0,6% от стойността си през този месец, 
след като януари се раздели с 4% от нея. 
Междувременно управителят на Френската централна банка Франсоа Вилерой дьо Гало заяви, че ЕЦБ ще направи всичко 
необходимо, за да насочи инфлацията в еврозоната към целта си от 2%. 
Банковият индекс SX7P се повиши тази сутрин, доближавайки се до най-високите си нива от 2018 г., тъй като секторът е в 
добра позиция да се възползва от очакваната среда на по-високи лихвени проценти. 
Акциите на Equinor поскъпнаха с 2,96%, след като норвежкия енергиен гигант да изплати 10 млрд. долара на акционерите 
си тази година и отчете рекордна печалба преди облагане с данъци за четвъртото тримесечие. 
Цената на книжата на Adyen NV се повиши с 9,01%, достигайки до върха на STOXX 600, след като нидерландската 
компания за плащания отчете 51% ръст на основната печалба и заяви перспективите пред нейния бизнес остават силни. 
Акциите на датската бижутерска компания Pandora поскъпнаха с 6,73%, след като тя заяви, че очаква увеличение на 
продажбите през тази година и повиши прогнозата си за приходи за 2023 г. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните американски борсови индекси записаха повишения във вторник, докато инвеститорите анализираха 
поредните корпоративни отчети в очакване на данните за инфлацията в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones регистрира ръст от 371,65 пункта, или 1,06%, до 35 462,78 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 37,67 пункта, или 0,84%, до 4 521,54 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши със 178,79 пункта, или 1,28%, до 14 194,46 пункта. 
За тези резултати допринесоха предимно добрите корпоративни отчети. Акциите на Harley Davidson поскъпнаха с 15,53%, 
скед като компанията изненада с печалба за четвъртото тримесечие. Цените на книжата на Amgen и Chegg се повишиха 
със 7,82% и 15,99% на фона на добрите им корпоративни отчети. 
Dow бе подкрепен от поскъпването на акциите на American Express и JPMorgan с 3,26% и 1,88%. 
„S&P 500 преобърна загубите в печалби, след като Уолстрийт се насочи към акциите на компаниите за суровини, 
технологии и финанси“, коментира Едуард Моя, старши пазарният анализатор в Oanda. „Сега, след като сме минали 
върха на сезона, инвеститорите се готвят за нов „горещ“ доклад за инфлацията. Това означава, че ротацията към тези 
сектори вероятно ще продължи. Търговците намират стойност в технологиите и инвестират във финансите, тъй като 
доходността на глобалните облигации непрекъснато нараства“, добави той. 
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Уолстрийт чака с нетърпение доклада за инфлацията и реакцията на Федералния резерв към засилващия се ценови 
натиск. Прогнозите са индексът на потребителските цени да е нараснал с 0,4% през януари до 7,2% на годишна база. Това 
би било най-високото ниво на инфлация от близо 40 години. 
В същото време доходността на държавни облигации достигна нови върхове за пандемичната ера. По време на пика си 
във вторник доходността по 10-годшините американски държавни ценни книжа се повиши до 1,97% - ниво, което не 
беше виждано от ноември 2019 г. 
„Логично е да се очаква, че акциите ще се задържат без особени движение преди публикуването на индексът на 
потребителските цени в четвъртък“, каза Анджело Куркафас, инвестиционен стратег в Edward Jones. 
Акциите на Pfizer поевтиняха с 2,84%, след като фармацевтичният гигант отчете по-ниски от очакваното приходи от 
продажбата на лекарства през четвъртото тримесечие и даде разочароваща прогноза за печалба за цялата 2022 г. 
Досега 300 компании от S&P 500 са представили финансовите си отчети за последното тримесечие, като 75% от тях са 
надминали очакванията на анализаторите за генерирани приходи, сочат данни FactSet. Силните резултати обаче не са 
достатъчни, за да извадят пазара от дупката, създадена от януарския спад. 
Повишения в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха повишения в сряда, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа ръст от 295,35 пункта, или 1,08%, до 27 579,87 пункта. 
Акциите на Softbank скочиха с 5,85% следвайки решението на технологичния конгломерат да направи Arm публична 
компания. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 27,32 пункта, или 0,79%, до 3 479,95 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 36,72 пункта, или 1,61%, до 2 317,23 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng отчете ръст от 500,5 пункта, или 2,06%, до 24 829,99 пункта. Листнатите в Хонконг акции на Tencent, Alibaba и 
NetEase поскъпнаха съответно с 2,82%, 6,83% и 4,88%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 22,38 пункта, или 0,811%, до 2 768,85 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши с 81,6 пункта, или 1,14%, до 7 268,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 1,33 пункта, или 0,21%, до 627,92 пункта. BGBX40 се понижи с 0,17 пункта, или 0,12%, до 
143,42 пункта. BGTR30 изтри 1 пункт от стойността си, или 0,14%, достигайки ниво от 710,32 пункта. BGREIT се задържа на 
ниво от 165,38 пункта. 
 
√ Еврото се задържа над прага от 1,14 долара 
Курсът на еврото и днес остана над прага от 1,14 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1422 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1435 долара. 
 
√ Инфлацията удари 30-годишен пик в зоната на ОИСР 
Инфлацията в зоната на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) достигна най-високия си връх 
през последните 30 години. Това сочи анализ на организацията, в която членуват 36 държави. Тя достигна 6,6% през 12-те 
месеца на 2021 г., измерена през индекса на потребителските цени (CPI – Consumer Price Index). Анализаторите 
отбелязват, че това е най-високият темп от юли 1991 г. Инфлацията нараства с 5,9% спрямо ноември и само 1,2% спрямо 
декември 2020 г. Изключение прави единствено Турция, където инфлацията се повиши до 36,1% през декември 2021-а 
спрямо ръст от 21,3% за предходния месец. 
Ако бъде изключено нарастването на цените на храните и енергията, годишната инфлация в страните-членки на ОИСР би 
била 4,6% в последния месец на годината в сравнение с 3,9% през ноември. Инфлацията на цените на енергията в зоната 
на организацията през декември и ноември е съответно 25,6% и 27,6% (при 4,2% през декември 2020 г.), докато 
инфлацията на цените на храните е съответно 6,8% и 5,5% (при 3,2% през декември 2020 г.), сочи анализът. 
Средният темп на инфлация през 2021-а е 4,0%, в сравнение с 1,4% през 2020 г., докато този за цените на енергията е 
15,4% през 2021 г., спрямо -6,5% през 2020 г. Ако от статистиката отпадне ръстът на храната и на енергията, средният 
темп на инфлация е 2,9% през 2021 г. в сравнение с 1,8% през 2020 г. 
 
√ Сърбия преговаря за инвестиции от 7,3 млрд. евро 
"В момента Сърбия преговаря с много инвеститори. Общият размер на обсъжданите инвестиции в икономиката на 
страната е 7,3 милиарда евро", обяви президентът Александър Вучич във вторник на страницата си в Instagram, предава 
ТАСС.  
"Преговаряме с 92-ма инвеститори. Общият обем на тези инвестиции е 7,3 милиарда евро, което е повече от 35 хиляди 
нови работни места. В същото време трябва да укрепим нашите местни инвеститори. Това е нашата сила, която ни дава 
огромна предимство пред всички останали в региона", написа Вучич.  
По-рано президентът заяви, че нивото на преките чуждестранни инвестиции в сръбската икономика през 2021 г. е 
достигнало рекордните 3,9 млрд. евро. По думите му, ръстът на икономиката на републиката през 2021 г. е 7,5%, а 
общият БВП е около 53 млрд. евро. Миналата година Сърбия купи 12 тона злато, като общият златен резерв достигна 37,3 
тона, което е рекорд за страната. 
 
√ Дългът на домакинствата в САЩ е нараснал с 1 трлн. долара през миналата година 
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Дългът на домакинствата в САЩ е нараснал с 1 трлн. долара през 2021 г., предаде Си Ен Ен, позовавайки се на данни на 
Федералната резервна банка на Ню Йорк. 
Това е най-голямото годишно увеличение от 2007 г. насам, като само през четвъртото тримесечие на миналата година 
дългът се е повишил с 333 млрд. долара, достигайки общо 15,58 трлн. долара. 
Зад това увеличение на дълга стоят основно ипотечните кредити и заемите за автомобили. 
„Общите салда по новооткритите заеми за жилища и автомобили са нараснали рязко през 2021 г.“, коментира Уилбърт 
ван дер Клау, старши вицепрезидент на Фед в Ню Йорк. 
Според данните през тримесечието, завършило през декември, дълговете по ипотечни кредити са нараснали с 258 млрд. 
долара до 10,93 трлн. долара. 
Тези заеми са били взети при атрактивни лихвени условия, като купувачите на жилища побързаха да изтеглят кредити 
преди очакваното повишение на лихвите през тази година. 
Заемите за покупка на автомобили са нараснали с 15 млрд. долара през четвъртото тримесечие на миналата година и 84 
млрд. за цялата година. Общият дълг на домакинствата по кредитите за автомобили се равнява на 1,46 трлн. долара. 
Този рязък скок се дължи в известна степен на безпрецедентното увеличение на цените на автомобилите през 20201 г. 
Като добра новина може да се отбележи намаляването на студентските заеми с 8 млрд. долара през 2021 г., следвайки 
две десетилетия на стабилен растеж. 
 
√ Япония е в готовност да доставя газ за Европа 
Япония е готова да организира доставките на втечнен природен газ за европейските страни в случай на изостряне на 
ситуацията около Украйна и последващо прекъсване на доставките на руски газ за Европа, съобщава БГНЕС. 
Япония планира да осигури достатъчно газови запаси за себе си, преди да осигури доставки за европейските държави. 
Обемът и сроковете на доставките не се уточняват. 
Миналата седмица японският министър на икономиката, търговията и промишлеността Коичи Хагиуда, коментирайки 
съобщенията за преговори между САЩ, ЕС и азиатските държави за увеличаване на доставките на газ за Европа в случай 
на ескалация на напрежението около Украйна, заяви, че правителството ще проучи възможни варианти, които няма да се 
отразят неблагоприятно на японското население. 
Миналият месец медии съобщиха, че Вашингтон търси алтернативни източници на природен газ за Европа, в случай че 
Русия прекрати транзита през Украйна. Според съобщенията САЩ смятат, че прекъсването на износа по други маршрути 
е по-малко вероятен сценарий. 
Вестник "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Вашингтон вече е изпратил над 20 газови танкера в Европа в опит да намери 
алтернатива на руското гориво. Според медията американските власти са провели видеоразговори с официални лица от 
цял свят, опитвайки се да убедят купувачите в Южна Корея, Япония и други страни, които вече са платили за доставките 
на газ, да ги пренасочат към Европа. На свой ред европейски официални лица планират да посетят Доха и Баку, за да 
осигурят доставки на газ. 
 
√ Петролът поевтиня на фона на продължаващите преговори между САЩ и Иран 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък, следвайки неочаквания спад на запасите от суров петрол 
на САЩ  в момент, в който инвеститорите чакат развитие от преговорите между Вашингтон и Техеран за възстановяване 
на иранското ядрено споразумение, предаде Ройтерс. 
 Към 9:25 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,34 долара, или 0,37%, до 91,21 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,22 долара или 0,25%, до 89,44 долара за барел.. 
Силното възстановяване на търсенето на петрола продължава да надминава предлагането, като запазите в ключови 
центрове по света са на многогодишни дъна. 
 Според данните на Администрацията за енергийна информация запасите на суров петрол в САЩ са намалели с 4,8 млн. 
барела през седмицата до 4 февруари, падайки до 410,4 милиона барела - най-ниското им ниво от октомври 2018 г., 
съобщи. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха ръст от 369 000 барела. 
Инвеститорите следят отблизо резултата от преговори между САЩ и Иран, които бяха възобновени тази седмица. 
Съживяването на ядреното споразумение от 2015 г. може да доведе до премахване на санкциите на САЩ срещу 
иранския петрол и да облекчи глобалния недостиг на доставки. 
Белият дом притисна публично Иран в сряда като заяви, че ще бъде невъзможно Техеран да се върне към 
споразумението, ако до седмици не бъде постигната сделка. 
„Основната несигурност остава дали Иран желае да даде подписа си“, коментира анализаторът от Eurasia Хенри Риm. 
Отделно президентът на САЩ Джо Байдън и кралят на Саудитска Арабия Салман обсъдиха енергийните доставки и 
случващото се в Близкия изток, включително в Иран и Йемен, по време на телефонен разговор 
Салман също така говори за поддържане на баланс и стабилност на петролните пазари и подчерта необходимостта от 
запазване на споразумението за доставки ОПЕК+. 
 
√ Няколко важни урока за бизнес лидерите през 2022 г. 
Имах честта да бъда главен изпълнителен директор или старши бизнес лидер на много компании през кариерата си - от 
стартиращи и средни компании до компании от Fortune 1000. Независимо от компанията, размера, динамиката или 
предизвикателствата, установих, че има няколко ключови начина за максимизиране на възможностите, пише Стив 
Таплин в статия за entrepreneur.com.  
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2022 г. вероятно няма да се различава много от предишните години, казва той, когато става въпрос за "тайни" за успех, 
но посочва няколко урока, от които можете да се поучите. 
Няма тайна съставка за успех  
Не съществуват неща като тайна съставка за напредък. Истинската рецепта включва неща, които всеки успешен 
бизнесмен прави. Нито едно от тях не е тайно, но те различават печелившото начинание от провала, независимо от 
неговата ниша: фокусирана упорита работа; експериментиране; стремеж за оптимизиране на изживяването на 
клиентите; създаване на продукт, който предоставя реална стойност и насърчаване на вашите усилия. Тези основни неща 
са особено валидни в разработката на софтуер и други технологични сектори. 
Бъдете фокусиран лидер 
Усилената работа за създаване и популяризиране на вашия бизнес е от решаващо значение, независимо дали е софтуер 
като услуга (SaaS) или авангардна блокчейн технологична компания, но без фокусирана, целенасочена мисия в основата 
на тези усилия, ще бъде много по-трудно. Ако искате да вдъхновите своя персонал, сътрудници и клиенти през 2022 г., 
дайте им просто и централно послание и фокусирано лидерство, което подчертава всичко, което прави вашата компания. 
Такова лидерство не включва само вас, а и вашия екип.  
Внедряване на ясни канали за комуникация 
Фокусираното лидерство работи, само ако комуникацията между екипите, всички служители и клиенти се поддържа 
максимално ясна и отворена. Това означава внедряване на функционални канали навсякъде, но също така означава да 
приемате комуникацията сериозно. Като лидер на компанията вие носите отговорност за прилагането на тези канали за 
комуникация. 
Дефинирайте философията на работното място 
Прилагането на фокусирано лидерство и здраво полезна система за открита комуникация на всички нива ще ви позволи 
да разпространявате философията на вашата компания по-ефективно. Можете да създадете каквато философия искате, 
разбира се, но да я държите фокусирана върху клиентите по някакъв специфичен начин е от решаващо значение. Уверете 
се, че щастието на клиентите ви води в тази цел. Лесно е да станете обсебени от нови функции и допълнения към 
продукти, услуги и страхотни технологии, че тази философия се губи. Не позволявайте това да се случи. 
Стремете се към успеха на служителите 
Вашите служители са един от трите стълба на успеха (другите два са клиентите и продуктът или услугата). Поради 
важността им, стремете се да направите всичко по силите си за тяхното благополучие, което ще подхранва лоялност, 
допълнителни усилия, цялостно щастие и по-здравословна култура. Това изисква работа, насочена към разбиране на 
нуждите на служителите.  
Слушайте внимателно 
Наличието на стабилни комуникационни канали и стремеж към благополучие на служителите няма да донесат много 
полза, ако не слушате, тъй като членовете на екипа бързо ще забележат невниманието ви. Това може да попречи 
за запазването на най-добрия набор от таланти. Внимателното изслушване на индивидуални или екипни оплаквания и 
придобиване на репутация, че ги приемате сериозно означава, че е по-вероятно да бъдете заобиколени от нарастващ и 
лоялен набор от висококвалифицирани и мотивирани хора. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници  
в. 24 часа - Етаж по етаж хотели в зимните курорти затварят заради скъпия ток 
в. Монитор - Списъкът на Петков - 19 имена в него 
в. Телеграф - Маслото ни по-скъпо от германското 
в. Труд - Не знаем как да си вземем парите от Брюксел 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Първите в страната се събират заради кризата в Украйна 
в. 24 часа - Гугъл помага за премиерския списък с 19-те корумпирани. Маджо ново име, не е ясно дали пише и Бойко 
в. Монитор - Финансират с 600 млн. лв. подмяната на старите печки 
в. Монитор - Токът за бизнеса с 4% по-скъп от януари 
в. Телеграф - Газът ту надолу, ту нагоре 
в. Труд - КПКОНПИ против закриването на спецправосъдието 
в. Труд - Магистрала "Струма" през Кресна пак се отлага 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Петър Кънев зам.-председател на комисията по икономическа политика и иновации в Народното събрание: 
Искам този кабинет да получи своя шанс. Но и да знае, че икономиката ни я има и не е само иновации и стартъпи 
в. Монитор - Минка Йовчева, директор на дирекция "Социални дейности" към Столична община: Все повече млади хора 
постъпват в кризисния център за бездомни 
в. Телеграф - Любомир Дацов, икономист, член на Фискалния съвет: Бюджетът ще напомпа инфлацията 
в. Труд - Кредитният консултант Тихомир Тошев пред "Труд: Очаквам нова рекордна година за ипотечните кредити 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Не меката сила, а кой е издръжлив - това ще реши кризата с Украйна 
в. Монитор - Пушилката съдебни реформи 
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в. Телеграф - Много ли са университетите и студентите в България? 
в. Труд - Планът на третата атака срещу Гешев 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок” 

- Премиерът Кирил Петков на разпит в прокуратурата – какво следва? 
- Доходи, осигуровки, пенсии – какво да очакваме от новия бюджет? Говори управителят на НОИ Ивайло Иванов 
- Министърът на земеделието Иван Иванов – за проблемите и решенията в сектора 
- На живо от Варна - пореден смъртен случай при неясни обстоятелства в дом за възрастни хора 

НТВ, „Здравей, България“ 
- Пиян шофьор на училищен автобус катастрофира, а дете пострада. За на живо от Брезник. 
- В „Дръжте крадеца“: Кмет с призив към съгражданите си да се пазят, след като охранителна камера засне 

непознат в дома на спящ мъж. 
- След поредния случай на забавена лекарска помощ. Има ли лечение за системата? 
- Заведенията масово вдигат цените в менютата заради по-скъпите хранителни продукти. Колко ще ни струва обяд 

или вечеря в ресторант? Сметките на бранша в „На твоя страна”. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 10 февруари 
София 

- Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет ще проведе 
заседание, на което ще бъдат разгледани и предложени за финансиране от правителството най-нуждаещите се 
от ремонт обекти, пострадали от наводненията през декември м.г. 

- Oт 18:00 ч. в централата на ПП АБВ на ул. „Врабча“23, в рамките на КУЛТУРЕН САЛОН АБВ ще бъде представена 
книгата "50 крачки отвъд матрицата" на конституционалиста д-р Борислав Цеков, с участието на автора и д-р 
Петко Петков (социолог). 

- Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще представи „Анализ на състоянието и подготовката на 
Въоръжените сили през 2021 г.“ 

- Президентът Румен Радев ще се запознае с годишния анализ на състоянието и подготовката на Въоръжените 
сили.  

*** 
Бургас 

- От 15:30 ч. ще се проведе заседание на Областния съвет по здравеопазване. Заседанието ще се проведе онлайн. 
Основна тема ще бъде формата, под която ще продължи учебният процес следващата седмица. 

- Oт 19:00 ч. в залата на Бургаската опера, именитите млади пианисти Хасан и Ибрахим Игнатови, които имат 
многобройни международни изяви и са носители на редица награди от престижни конкурсни форуми в България 
и чужбина, ще бъдат солисти на Симфоничния концерт. 

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

