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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНТ 
 
√ Радев: Кризата между Украйна и Русия е заплаха за сигурността на цяла Европа 
Президентът Румен Радев предупреди, че кризата между Украйна и Русия е заплаха за сигурността не само на България, 
но и на цяла Европа. Днес началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще представи пред Съвета по сигурността 
концепцията за батальонната бойна група, с която България ще се включи в усилията на Алианса за укрепване на 
източния фланг на НАТО. Президентът потвърди че доставката на Ф-16 ще се забави, и прехвърли отговорността към 
бившите управляващи. 
Кризата между Украйна и Русия не може да има военно решение, обясни върховният главнокомандващ Румен Радев, 
след като чу от генерали, адмирали и други висши военни какво е състоянието на армията ни. 
"Тази криза създава заплаха за сигурността не само на България и на нашия регион, а на цяла Европа. Това е криза с 
глобални измерения. Виждате, че там диалогът се води на най-високо ниво между САЩ и Русия, НАТО и Русия, ЕС и 
Русия. България е част от усилията за намаляване на напрежението и деконфликтност", заяви Румен Радев. 
Бойната група, която България ще сформира, ще бъде обсъдена и на предстоящия Консултативен съвет за национална 
сигурност при президента. 
"Естествено е, че тя не може да реши проблемите на нашата национална сигурност. Но нейното изграждане е 
важно, защото то означава, че можем да работим заедно с нашите съюзници", заяви Румен Радев. 
Бойната група трябва ясно да демонстрира, че имаме възпиращ потенциал, обясни началникът на отбраната адмирал 
Емил Ефтимов. 
"На основата на механизиран батальон с определени подразделения за бойна поддръжка, ние представяме пред 
съюзниците възможността да ни усилят с определени формирования, които покриват дефицитите на 
въоръжените сили на България", заяви адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната. 
Планирането на бойната група е започнало още през октомври, призна Ефтимов, и е по примера на т.н. Засилено предно 
присъствие в Прибалтийските републики, активирано от НАТО през 2016 г., в отговор на анексията на Крим от Русия. И 
военният министър, и началникът на отбраната признаха, че има военен дисбаланс в Черно море от години и България се 
опитва да си осигури способности чрез проекта за две подводници втора ръка. Тази година обаче акцент ще бъдат 
сухопътните сили. 
"Проектът за сухопътните войски не е започнал и затова той е приоритет...за цялостно осигуряване на една 
бригада", заяви Стефан Янев, министър на отбраната. 
Ще има забавяне в доставката на първите осем изтребителя Ф-16, което поставя редица рискове пред България да загуби 
въздушния си суверенитет, коментира президентът. 
"Да загуби възможността да охранява сама своето въздушно пространство, което е въздушно пространство на 
НАТО. Но за това ще закъснеят ли и ако закъснеят, защо - може да зададете въпроса към господин Борисов и 
неговото правителство. Когато те сключваха договора, при какви условия, при какви клаузи са сключили този 
договор", заяви Румен Радев. 
Предстоят разговори с правителството на САЩ по доставката на самолетите и сроковете. 
 
√ Румен Радев: Забавянето на доставката на новите Ф-16 би създало риск да загубим въздушния си суверенитет 
Най-голямата гаранция за националната ни сигурност е развитието на въоръжените сили на България и 
съвместимостта им с партньорите от НАТО. 
Това заяви президентът Румен Радев, след като обсъди състоянието на Българската армия с министъра на отбраната 
Стефан Янев, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и висши военни. 
По думите на президента неглижирането на военното въоръжение и нашите съюзни ангажименти е най-голямата 
заплаха за сигурността на България. За да се преодолее този проблем, са необходими постоянни действия, допълни 
държавният глава. 
"Да не се сещаме за армията от криза на криза и от ръководство на ръководство. Необходими са постоянни 
ангажименти, а не еднократни актове на закупуване на въоръжение", каза Радев. 
Модернизацията на армията ще е основният акцент, който ще бъде поставен на Консултативния съвет за национална 
сигурност на 15 февруари, допълни държавният глава. 
В отговор на журналистически въпрос президентът заяви, че вече има информация, че доставката на първите осем 
изтребителя Ф-16 ще закъснее. 
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"Това е изключително тревожно за въоръжените ни сили. То поставя не само на изпитание личния ни състав, но вече 
въвежда рискове България да загуби въздушния си суверенитет, да загуби възможността да охранява сама своето 
въздушно пространство, което е и въздушно пространство на НАТО", заяви държавният глава.  
Президентът насочи отговорността за доставките на изтребителите към бившите управляващи от ГЕРБ, защото 
договорите са сключени в рамките на тяхното управление. 
Кризата между Русия и Украйна създава заплаха за сигурността не само на България, но и на цяла Европа, това е криза с 
глобални измерения, коментира Радев. Той отново изтъкна, че не трябва да се допуска военен конфликт, а да се търси 
решение чрез средствата на дипломацията. 
Създаването на българска батальонна бойна група няма да реши проблемите на сигурността ни, но изграждането ѝ е 
важно, защото показва, че можем заедно да работим с нашите съюзници и да демонстрираме, че можем да отговорим в 
случай на криза, допълни президентът. 
Началникът на отбраната Емил Ефтимов обясни, че българското предложение за подсилване на Югоизточния фланг на 
НАТО с бойна група стъпва върху възможностите на механизиран батальон с определени подразделения за бойна 
поддръжка и съюзническо попълване на дефицитите от съюзниците. Към момента са възможни няколко варианта за това 
като концепцията ще бъде обсъдена. Целта е да бъде демонстрирано, че българските въоръжени сили имат възможност 
за изграждане на възпиращ потенциал. 
За военно-стратегическия дисбаланс в Черно море Ефтимов заяви, че е определен преговорен екип относно 
възможността за придобиване на подводници за нуждите на Военноморските сили. 
Министърът на отбраната Стефан Янев допълни, че ще бъде рестартиран проектът за придобиване на бойна машина за 
пехотата тази година, който е приоритет, така че да бъде осигурена една бригада. Той се ангажира, че скоро да бъдат 
обявени конкурси за незаетите длъжности в българската армия. 
"Благодаря на всички военнослужещи, цивилни служители от състава на въоръжените сили, защото хората са 
нашият най-важен капитал, те са нашият приоритет за развитие. Ние разчитаме на тях", каза Янев. 
На фона на пандемичната обстановка са проведени 329 учения, което е с 50 повече от предходната година, отчете 
началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. 
"Приключихме мисията в Афганистан, над 9200 души участваха в състава на 42 контингента. Над 66 полета на 
транспортната ни авиация за пожарогасене, медицинска евакуация, трансплантация, търсене и спасяване", 
допълни той. 
 
√ Увеличават глобите за търговците измамници 
Депутатите приеха на първо четене поправки в закона за защита на потребителите, които да гарантират, че българските 
потребители ще бъдат също толкова защитени, колкото европейските. 
Поправките пренасят в българското законодателство европейските изисквания. С тях ще се гарантира, че търговците, 
които провеждат нелоялни и измамни практики, ще бъдат санкционирани. 
Увеличава се размера на глобите и имуществените санкции за нарушения на разпоредбите на Закона за защита на 
потребителите, особено по отношение на "широко разпространените нарушения" и на "широко разпространените 
нарушения със съюзно измерение", тоест извън рамките на България но в рамките на общността. 
Предвижда се имуществена санкция в размер до 4% от оборота, реализиран от търговеца за предходната финансова 
година в съответната държава - членка на ЕС, или във всяка една от държавите - членки на ЕС, участващи в 
координираната дейност. 
В случаите, когато няма информация за оборота, реализиран от търговеца през предходната финансова година във всяка 
една от държавите членки, участващи в координираното действие на органите за защита на потребителите на държавите 
членки, ще се налага имуществена санкция в размер до 3 920 000 лв. 
Въвеждат се и точни критерий за налагане на глобите, които да са еднозначни. 
 
√ На първо четене: НС прие промени в Закона за пазарите на финансови инструменти 
Парламентът прие на първо четене, без дебати, промени в Закона за пазарите на финансови инструменти. 
Той предвижда Комисията за финансов надзор и Държавна агенция „Национална сигурност“ да си сътрудничат и да си 
предоставят информация, която е необходима за изпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона 
за мерките срещу финансирането на тероризма, при условие, че това не възпрепятства текуща проверка, разследване 
или производство съгласно приложимото законодателство. 
Инвестиционните посредници, чиито балансови и задбалансови активи през четиригодишния период непосредствено 
преди текущата финансова година надхвърлят като средна стойност левовата равностойност на 100 млн. евро, създават 
комитет по риска и комитет по възнагражденията. 
Инвестиционният посредник изгражда и поддържа вътрешна организация, която отговаря по всяко време на 
изискванията на закона и актовете по прилагането му и е в съответствие с естеството, обхвата и сложността на дейността 
на посредника, както и с рисковете, присъщи за бизнес модела и дейността на посредника, и която осигурява, 
предвижда още закона. 
КФН извършва редовен преглед на нивото на вътрешния капитал, определено от всеки инвестиционен посредник, като 
част от осъществявания надзорен преглед и оценка и текущ преглед за използване на вътрешни подходи, включително 
на резултатите от стрес тестовете за надзорни цели. На тази база комисията определя за всеки инвестиционен посредник 
общото ниво на собствен капитал, което счита за подходящо. 

https://bntnews.bg/tema/otnosheniyata-nato-rusiya-655tema.html
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Комисията за финансов надзор уведомява всеки инвестиционен посредник за своята препоръка за допълнителен 
собствен капитал, който е необходим, за да се достигне общото ниво на собствения капитал. 
 
√ Депутатите ще разгледат предложение за отпадане на зеления сертификат в НС 
В Народното събрание депутатите ще разгледат предложението на "Възраждане" за отмяна на зеления сертификат за 
влизане в сградата. 
В мотивите си вносителите отбелязват, че решението е взето след противоречиви дебати и без консолидирана позиция 
от страна на народните предтсвители. 
Предлага се решението да бъде отменено, за да утихне и общественото недоволство. 
 
√ Скандал в парламента заради ББР и Агенцията за инвестиции 
Бурни скандали, продължили повече от 2 часа, белязаха дебатите по промените в Закона за насърчаване на 
инвестициите, с който Българската банка за развитие и Агенцията за инвестиции от Министерството на икономиката 
преминават към Министерството на иновациите и растежа с принципал Даниел Лорер. 
От ГЕРБ обвиниха управляващите че вкарват законопроект в нарушение на правилника, без да е съгласуван с 
Министерския съвет и без да е преминал обществено обсъждане. Опозицията се възмути още, че в преходните и 
заключителни разпоредби има текстове, с които се регламентира инвестиционното гражданство, въпреки че 
правителството входира друг законопроект в Народното събрание за Изменение на закона за българското гражданство, с 
който се премахват така наречените „златни паспорти“. 
От мнозинството отговориха, че не се налага обществено обсъждане на технически закон, само с една точка, чиято цел е 
да допълни приетите от парламента структурни промени за разделяне на Министерството на икономиката на две 
отделни министерства. 
За първи път председателят на парламента Никола Минчев отне думата на депутат с мотива, че не говори по темата. Това 
стана при изказване на Десислава Трифонова от ГЕРБ. Действието му предизвика размяна на остри реплики между ГЕРБ 
и партиите от мнозинството. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова предупреди 
председателя на парламента да не превишава правомощията си. 
От левицата контрираха, че депутати на ГЕРБ изместват дебатите. Последва размяна на остри реплики. Поради 
изчерпване на времето за изказване на парламентарната група на ГЕРБ дебатите бяха прекратени. 
При последвалото гласуване законопроектът бе приет на първо чете. Последва гласуване и на второ. От ГЕРБ поискаха 
прегласуване, при което се каза, че няма кворум, което принуди председателя на парламента да даде почивка. След 
възобновяване на заседанието и проверка на кворума скандалите продължиха заради искането за трето гласуване. От 
опозицията обвиниха управляващите, че погазват правилника, според който законопроект, неприет на второ гласуване, 
не може да се гласува трети път, а трябва да минат не по-малко от 3 месеца преди да бъде вкаран отново в пленарната 
зала. 
От ДПС предложиха да се премине към следващата точка от дневния ред, за да не се нарушава конституцията, а ГЕРБ 
предложиха да се обсъди казуса на председателски съвет. 
След почивка и председателски съвет, където скандалите продължиха, заседанието беше подновено и законопроектът 
беше подложен на ново гласуване и приет на второ четене, с което ББР и Агенцията за инвестициите преминаха към 
министерството на Даниел Лорер. 
 
√ Премиерът Кирил Петков: Договорихме промени в Плана за възстановяване 
Премиерът Кирил Петков присъства на извънреден коалиционен съвет в парламента. Темата са поправки в Плана за 
възстановяване, които ще бъдат обявени утре на обществено обсъждане. 
Предвижда се към него да бъдат добавени нови проекти, стана ясно след съвета. 
Премиерът направи коментар и на приетия на първо четене бюджет като го определи за най добрия, с който той е 
запознат. 
Днес министърът на финансите ни информира в детайли за промените, свързани с Плана за възстановяване и 
развитие. Много съм доволен от това, което чух. Утре ще има обществено обсъждане. Има изпратени конкретни 
забележки. Нищо няма да бъде финализирано, преди обществено обсъждане. Това, което обсъдихме са проекти 
различни от тези в Плана, обясни премиерът. 
Напоследък има много остри критики. Това означава, че се движим в правилната посока. Но това не ни притеснява, този 
бюджет е много издържан. Няма хора под линията на бедност, фокусиран е върху инвестиции. Дефицитът е в много 
добри позиции - 4.1-5%, допълни Кирил Петков. 
 
√ Премиерът Кирил Петков обсъди с акад. Юлиан Ревалски проблемите в БАН 
Премиерът Кирил Петков проведе среща с председателя на БАН. Академик Юлиан Ревалски. 
Той запозна министър-председателя с актуалната ситуация в академията. Основната тревога на учените е, че бюджетът 
им е недостатъчен, за да функционира институцията нормално. 
В отговор премиерът Кирил Петков подчерта, че образованието и науката са водещ приоритет за кабинета, защото 
именно те са основните фактори на икономическото развитие. 
Министър-председателят беше категоричен, че науката трябва и ще бъде подкрепяна, но водещо в това отношение ще 
бъде постигането на реални резултати. 
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Фокус в разговора бяха механизмите за задържане на младите учени в България, както и усилията „изтеклите“ от 
страната ни умове, да се върнат отново в страната. 
В този контекст е и заявената воля на управляващото мнозинство за приемане на нов Закон за насърчаване на научните 
изследвания и иновациите, който да включва единен стандарт зададен от държавата за качество на научните 
изследвания. 
 
√ Прокуратурата: Сигналите на премиера Кирил Петков са пратени в МВР в четвъртък 
Прокуратурата няма да снема сведения от журналисти в хода на проверката на предоставените от премиера медийни 
публикации за лица, вероятно извършили престъпления от общ характер. 
Във връзка с многобройни медийни запитвания, Прокуратурата на Република България информира: 
В хода на извършвана от Върховната касационна прокуратура проверка по реда на чл. 145 от ЗСВ относно 
предоставените от министър-председателя медийни публикации, свързани с 19 лица, за които твърди, че вероятно са 
извършили криминални и икономически престъпления, на 10 февруари наблюдаващите прокурори изпратиха искания до 
Министерство на вътрешните работи, с оглед получаване на пълната информация за лицата. 
Искането е и за това дали и какви действия правоохранителните органи са предприемали съгласно своите правомощия. 
Прокуратурата няма да снема сведения от журналистите, автори на предоставените от министър-председателя 
публикации, относно съдържанието на написаните от тях материали, допълват от държавното обвинение. 
 
√ Прокуратурата извършва проверка за неправомерно използване на софтуер за подслушване в държавни структури 
Софийска градска прокуратура извършва проверка по реда на чл. 145, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт за 
евентуално неправомерно използване на софтуер „Pegasus“ в държавни структури с цел нерегламентирано подслушване 
на български граждани, съобщиха от прокуратурата. 
В хода на проверката е изискана информация от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни 
средства за това дали е прилаган е в държавни структури продуктът на израелската технологична компания NGO Group 
„Pegasus“, както и извършвана ли е проверка на процедурите за използване и прилагане на специални разузнавателни 
средства по отношение на конкретни граждани, включваща същия продукт. 
Сходна информация е изискана от ДАНС, ДАТО и други ресорни звена. 
В хода на проверката ще бъде изяснено продаван ли е и предоставян ли е у нас софтуер „Pegasus“ и евентуално къде е 
реализиран той. 
За резултатите обществеността ще бъде своевременно информирана, уверяват от прокуратурата. 
 
√ Остри реакции срещу обявената от Макрон нова енергийна политика 
Бурни реакции във Франция, особено в лагера на противниците на атомните централи, след обявената от френския 
президент нова енергийна политика. 
Емануел Макрон заяви, че страната му ще изгради поне шест ядрени реактора през следващите десетилетия, с което 
постави ядрената енергия за основна в прехода към въглеродна неутралност. 
Първият реактор трябва да е готов до 2035 г. Макрон обеща да бъде ускорено и развитието на слънчевата и вятърната 
енергетика. Изказването на френския президент идва два месеца преди изборите в страната. 
 
√ В САЩ отчитат рекорден скок на потребителските цени 
Потребителските цени в САЩ нараснаха на годишна база с темп, невиждан от февруари 1982 г., като за 12-те месеца до 
януари увеличението е 7,5%, сочат правителствени данни, цитирани от АФП. 
В сравнение с декември Министерството на труда съобщи, че индексът на потребителските цени (ИПЦ) се е повишил с 
0,6%, което е повече от очакванията на анализаторите и потвърждава силата на продължаващата инфлационна вълна, 
която заля най-голямата икономика в света. 
Двете години разточителна правителствена политика, насочена към преодоляване на икономическата криза, 
предизвикана от блокирането заради коронавируса, в съчетание с огромния федерален дълг от 30 трилиона долара и 
амбициозната програма на администрацията на Байдън за разходи за инфраструктура, социални дейности и опазване на 
климата, са виновни за невижданото от четири десетилетия повишаване на индекса на потребителските цени. 
 
БНР 
 
√ И през 2022 г ще важи мярката "35 евро на седалка" в чартърните полети 
Туроператорите ще получават помощ от 35 евро на седалка, заета от турист в чартърен полет до България. Това решиха 
депутатите с поправки в Закона за извънредното положение. 
Правителството и ГЕРБ предложиха едно и също нещо, но с различен срок. Поправката на Министерския съвет 
предвижда туроператорите да получават помощ от 35 евро за всяка заета седалка в чартърен полет до България, а 
мярката да важи две години със задна дата. От ГЕРБ пък настояваха срокът да е три години след отмяна на извънредното 
положение и да важи от влизане в сила на промените. Депутатът от ГЕРБ и бивш министър на туризма Николина 
Ангелкова мотивира искането на парламентарната им група като обясни, че секторът е един от най-засегнатите заради 
Covid: 
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"Туризмът е един от най-засегнатите сектори в българската икономика в следствие на пандемията и се радвам, че днес 
най-накрая стигнахме до гледането на този законопроект, за да може мярката да започне да се изпълнява. Тази мярка е 
ключова, за да се възстанови туристопотокът към страната". 
Депутатът от "Продължаваме промяната" Илин Димитров заяви, че предложението на кабинета е по-гъвкаво: 
"Двата законопроекта са изключително идентични, като нашето предложение, което Министерският съвет е входирал, то 
за мен е по-гъвкаво и трябва да бъде подкрепено, тъй като ние не отричаме, че трябва да се подпомогне по-дълго самият 
бизнес, но това е по един по-гъвкав начин. Можем да го правим година за година, осигурени са средствата и, ако Европа 
разрешава, те ще бъдат плащани". 
Народните представители приеха предложението на Министерския съвет. Така мярката известна като "35 евро на 
седалка" ще важи и през 2022-ра година. Премахва се дискриминационната поправка, която беше приета в предходния 
парламент и която беше в полза само за българските авиокомпани. 
 
√ Компенсации за сметките за ток и зеленият сертификат в програмата на НС 
Депутатите ще разгледат проекторешението на ГЕРБ за компенсации на сметките за ток на общини, болници, културни 
институти, училища, детски градини и ясли и старчески домове. 
Бившите управляващи настояват 100 процента от сметките на посочените небитови крайни клиенти да бъдат поети от 
държавата, тъй като са от обществена полза и са на бюджетна издръжка. 
Необходимите средства са в пъти по малко от компенсациите за ЕРП-тата, пресметна депутатът от ГЕРБ и бивш 
министър  на енергетиката Делян Добрев. 
„Предлагаме по примера на Министерски съвет и на управляващото мнозинство, както се покриват 100 процента от 
увеличението на цената на ЕРП-тата, по същия модел да платят 100 процента от увеличението на общини, болници, 
културни институции, детски градини, училища и ясли и останалите общински предприятия, защото те извършват услуга 
от обществен интерес“. 
От ГЕРБ предлагат компенсаторният механизъм да е за срок от 6 месеца и да влезе в сила от 1 януари. 
Според гласуваната седмична програма депутатите ще разгледат и проекторешение на „Възраждане“, което предвижда 
зеленият сертификат за достъп до сградите на народното събрание да бъде отменен. 
В парламентарния контрол ще участват премиерът Кирил Петков и всички вицепремиери. 
 
√ Бюджетната комисия в НС обсъжда правилата за избор на шеф на БНБ 
Бюджетната комисия в парламента ще обсъди правилата за избор на управител на БНБ и на членове на Фискалния съвет. 
Мандатът на настоящия гуверньор Димитър Радев изтече през юли миналата година, но заради динамиката на 
изборната 2021 година депутатите решиха да отложат номинациите и избор на нов ръководител на Централната банка 
до съставянето на редовен кабинета.  
 
√ Кирил Петков пред Би Би Си: България има силен глас в НАТО и ЕС 
Позицията на България относно напрежението между Русия и Украйна е недвусмислена, заяви премиерът Кирил Петков 
пред Би Би Си в отговор на въпрос за опитите на руския президент Владимир Путин да намери слаби места сред 
членовете на НАТО: 
„Ние имаме силен глас в НАТО и Европейския съюз. България е много предсказуем член на НАТО и не мисля, че думата 
„слабост“ изобщо може да бъде свързвана с нас“. 
В интервюто за рубриката на Би Би Си Hardtalk премиерът посочи, че ако Москва отговори с ограничения в областта на 
енергетиката в случай на нови западни санкции, това може да се окаже проблем за България. Той добави, че е обсъдил с 
Европейската комисия план за действие в такава ситуация: 
„Ако този много лош сценарий се осъществи, ние ще се справим, но ще бъдем принудени да ограничим износа на ток. 
Общият европейски пазар ще трябва да направи изключение само за този период този път“. 
„България все още е нетен износител на електроенергия и може би за кратък период може да има прекъсвания. В 
момента много бързо изграждаме газовата връзка с Гърция, откъдето можем да имаме достъп до други източници на 
синьо гориво. Тази връзка е с най-висок приоритет, очакваме да се случи в следващите 4-5 месеца. Активно се опитваме 
да намалим тези рискове, но е важно да се отбележи, че те трябва да бъдат поети солидарно от Европейския съюз и 
НАТО“, каза още Кирил Петков.  
 
√ Съветът по сигурността към МС обсъжда участието на България в укрепване на източния фланг на НАТО 
Съветът по сигурността към Министерския съвет ще обсъди предложението за участие на България в укрепване на 
източния фланг на НАТО. Българското предложение е да има бойна група на основата на батальон. В нея ще участват и 
съюзнически сили, които да допълват способностите, с които страната ни не разполага. Началникът на отбраната 
адмирал Емил Ефтимов обясни: 
На базата на тази основа, която ние предоставяме, каним съюзниците да изградим бързо и ефективно едно ефективно 
бойно формирование. Опциите, конкретиката – давам възможност да привлечем широк кръг от желаещи страни“. 
Заседанието при премиера Кирил Петков ще предшества насрочения за следващата седмица Консултативен съвет по 
национална сигурност при президента Румен Радев. Темата е състоянието на армията. 
Следващата седмица ще се проведе и среща на министрите на отбраната на НАТО, на която ще бъде обсъден и отговорът 
на НАТО по ситуацията около руското присъствие до границите на Украйна. 
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√ Четири испански изтребителя пристигат у нас 
Четири испански изтребителя се очаква да кацнат в България. Заедно с българските ВВС те ще изпълняват задачи и по 
охрана на въздушното пространство на България и на НАТО. 
За решението да бъдат изпратени самолетите, съобщи преди близо месец испанският военен министър Маргарита 
Роблес: 
„Обмисляме възможността за изпращане на самолети в България. Така, като Испания прави в Литва“. 
Самолетите са „Юрофайтър Тайфун“. И ще помагат на българските ВВС до края на март. 
Министърът на отбраната Стефан Янев увери наскоро, че „няма нищо необичайно в тази мисия и от 2016 г. насам се 
извършва в един или други регион“. 
В България вече е провеждана вече поне два пъти с въоръжените сили на Италия и на САЩ. 
Пристигането на испанските самолети обаче съвпада с предупреждението на президента Румен Радев, че забавената 
доставка на новите самолети Ф-16 може да доведе до загуба на въздушен суверенитет за България. 
До 2030 година е ресурсът на сега използваните МиГ-ове. 
От военновъздушната база „Граф Игнатиево“ уверяват, че испанските пилоти няма да имат право да използват оръжията 
си. 
Преди да започнат мисията, ще премине и сертифицирането им. През април и май в страната ни ще дойдат два 
изтребителя Ф-35 от пето поколение от Нидерландия. 
 
√ Първи полет по линията София – Скопие 
Министрите на транспорта Николай Събев и на туризма Христо Проданов и представители на основните сдружения в 
туризма, хотелиерския бизнес и на туроператорите отпътуват днес с първия полет от София до Скопие. 
Председателят на парламентарната Комисия по туризъм  Илин Димитров също е част от официалната българска 
делегация. Авиокомпанията има интерес за реализиране на редовните полети, които се очаква да започнат през 
следващия месец. 
Двете официални делегации от България и от РСМ ще проведат срещи в Скопие. Предвидени са и междуфирмени срещи, 
на които ще бъдат договаряни конкретни туристически продукти и пакети. 
Диляна Ангелчева от Управителния съвет на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции 
коментира какво би привлякло интереса на туристите от РСМ: 
„Най-вече морските ни курорти с пакетно пътуване за пет или седем нощувки през лятото, както и планинските курорти 
през зимата и СПА курорти също. Изграждайки един продукт това съответно ще се отрази на предлагането на 
българските фирми, съответно ще има повече реклама, ще има повече популярност и хора, които досега не са обръщали 
внимание и не са проявявали интерес, биха могли да проявят такъв“. 
От днешните срещи и разговори ще зависи как ще се осъществяват полетите между София и Скопие - честотата и цената 
на билетите. Държавно финансиране за тях няма да се използва, уточниха от авиокомпанията. 
 
√ Кръгла маса по проблемите на туристическата индустрия ще се проведе в Сандански 
Мерки за преодоляване на последствията от пандемията върху туристическата индустрия и сътрудничеството между 
държавата, бизнеса и местната власт ще бъдат обсъдени на кръгла маса в Сандански, с участието на ресорния министър 
Христо Проданов. 
Срещата е по покана на местното сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите. 
Сред темите е и възможността за  устойчиво развитие на туристическа дестинация „Сандански - земята на Спартак“. 
В кръглата маса, която започва в 18.30 часа в курортния град, ще участва и областният управител на Благоевград Валери 
Сарандев.    
 
√ Безплатен наръчник помага на бизнеса да се справи със забраната на пластмасата 
Безплатен наръчник за бизнеса, във връзка с наредбата за забрана на пластмасата за еднократна употреба в България, 
пусна консултантска компания „Основа“ на официалната си интернет страница. Това каза за Радио Варна Симона 
Стелиянова от компанията. 
Наръчникът е подходящ за собственици на заведения, хотели, физически и онлайн магазини и някои видове малки 
производители. Полезна информация могат да открият и работещите в офис, които искат да направят средата по-зелена. 
Безплатното издание дава отговори на много въпроси сред които - как промяната ще се отрази на бизнеса, какви са 
следващите стъпки и практичните алтернативи, които компаниите у нас могат да изберат? Какви възможности открива 
забраната и какви са водещите световни практики, които можем да приложим в България? 
В края на 2021 г. Министерството на околната среда и водите прие “Наредба за намаляване на въздействието на 
определени пластмасови продукти върху околната среда”, чрез която транспонира директива на ЕС 2019/904. 
Освен забрана на 10 вида изделия от пластмаса за еднократна употреба, тя включва и редица мерки за ограничаване на 
конкретни продукти, които все още нямат широко разпространена екологична алтернатива, нови изисквания за 
промишлен дизайн на продукти и техните опаковки, за разширена отговорност на производителя, както и последващи 
механизми за отчитане. 
 
√ Отбелязваме Европейския ден на 112 
Нова услуга: Локализират ни автоматично при обаждане 

https://bnr.bg/post/101599052
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11 февруари е обявен за Европейски ден на единния европейски номер за спешни повиквания – 112 със съвместна 
тристранна декларация на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета от 2009 г. и се чества официално в 
страните членки от общността. 
112 е общ европейски телефонен номер за спешни повиквания, който може да се набира безплатно от всеки 
стационарен или мобилен телефон. 
Не е нужно набирането на код на населеното място за връзка с местните служби за Спешна помощ – полиция, спешна 
медицинска помощ, пожарна и спасителни служби. 
ДНС 112-МВР успешно реализира проекта за внедряване на разширена мобилна локализация (Advanced Mobile 
Localization - AML) в Национална система 112 на територията на Република България. 
AML е безплатна услуга, достъпна за смартфони, която автоматично изпраща точното местоположение до службите за 
спешно реагиране всеки път, когато гражданин се свърже с 112. AML локализацията се извлича с помощта на сигнали за 
местоположение от клетъчни кули, GPS, wifi и сензори на телефона. 
Проектът е много важен за дейността на НС 112, повишаване функционалностите на системата и спазване законовите 
задължения за осигуряване на непрекъснат и качествен достъп до телефон 112 с цел защита живота, здравето, 
сигурността и имуществото на гражданите. 
В повечето страни неправомерното използване на номер 112 подлежи на наказателна отговорност, както и другите 
номера за спешни повиквания. 
Темата коментира в “Нашият ден“ Цветомир Цеков, директор на Дирекция “Национална система 112“ към МВР: 
“Статистиката в последните няколко години показва, че имаме намаление на повикванията към телефон 112. Но те не се 
дължат на регламентираните повиквания, а на нерегламентираните повиквания или т.нар. “фалшиви“. 
Регламентираните повиквания към службите за спешно реагиране, особено и след пандемията, са се увеличили. 
За 2021 г. са приети 3500 повиквания, от които регламентирани са 3. 635 млн., от които 2.128 хил. са регламентираните 
или това са 60% от всички повиквания, които са получени към телефон 112. 
Когато открихме тел. 112 през 2008 г., а през 2011 г. пренасочихме другите спешни номера към телефон 112, тогава 
нерегламентираните повиквания бяха 80%, приблизително толкова беше и статистиката в Европа. 
Сега нарастването на регламентираните повиквания през 2021 спрямо 2019 е с около 5%. Това до голяма степен се 
дължи и на пандемията, която натовари операторите и службите за спешно реагиране. 
Потребителите с увреждания 
“В последните години обновихме голяма част от съоръженията. Една от услугите е достъпът на хората със слухови и 
говорни увреждания, което доразвихме така, че да бъде най-лесен достъпът на този тип хора с увреждания до тел. 112. 
Имахме много срещи със “Съюза на глухите в България“ и улеснихме достъпа им до тел. 112. Те вече няма нужда и да 
пишат,  а само да натиснат съответния бутон.“ 
AML - безплатна услуга, достъпна за смартфони: 
“Тази услуга допълва съществуващата до момента локализация на тел. 112, базирана на клетките на мобилните 
оператори, която беше до няколко стотин метра в градовете и десетки километра извън тях. 
Основната полза на АМL e, че локализацията вече става от 5 до 50 метра в зависимост от това къде е получена 
информацията – дали от GPS на телефон или от мобилните клетки.“ 
Повече за новата услуга AML чуйте в целия разговор от звуковия файл. 
 
√ Посланикът на САЩ Херо Мустафа ще посети община Струмяни 
Посланикът на САЩ Херо Мустафа ще посети община Струмяни. 
Тя ще бъде гост на празника на боговете и виното, който традиционно се провежда в землището на село Илинденци, 
прочуто с лозовите си масиви от древния сорт „Керацуда“. 
Очаква се по-късно посланик Херо Мустафа да вземе участие във форум за развитието на бизнеса в пограничните 
райони, проблемите на местната власт и изграждането на граничния пункт „Клепало“ между България и Северна 
Македония. 
 
√ Ръст на инфлацията в САЩ 
Американското министерство на труда информира, че Индексът на потребителските цени - ключов показател за 
инфлацията е нараснал със 7,5% през последните 12 месеца. Това бележи най-голямото 12-месечно увеличение от 
февруари 1982 г. 
Президентът Джо Байдън ,реагира на съобщението със “ще се справим с това предизвикателство“, и поясни, че 
прогнозите били за намаляване на инфлацията до края на 2022 г.“ Но подобно обещание имаше и преди около месец, а 
цените продължават да се покачват, разходите изпаряват спестяванията на американците от пандемията и изяждат 
повишенията на заплатите, като най-силно удрят хората с по-ниски доходи. 
Федералният резерв посочи миналия месец, че е готов да повиши лихвените проценти по-бързо от първоначално 
планираното, за да отговори на покачващите се цени и да помогне за облекчаване на инфлацията. 
Най-голям дял за общото увеличение на цените миналия месец има покачването на индексите за храна, електричество и 
квартира . Повишението при храните е с 0,9% през януари, срещу  0,5% през декември. Индексът на електроенергията се 
е покачил с 4,2% . 
Въпреки спада през януари, индексът на бензина има покачване с 40% през последните 12 месеца. 
 
 

https://bnr.bg/post/101599606/otbelazvame-evropeiskia-den-na-112
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√ Франция строи поне 6 нови атомни реактора 
Франция ще строи най-малко шест нови атомни реактора, съобщи президентът Еманюел Макрон, който обяви мащабен 
план за френската енергийна независимост. 
Шест нови ядрени реактора от тип EPR 2 ще бъдат изградени във Франция, обяви френският президент Макрон. 
Предстои проучване за изграждането на още осем в следващ етап. Концепцията за тази нова "атомна авантюра" на 
Франция, както я нарече президентът, ще бъде обсъдена в следващите седмици, а строителството трябва да започне 
през 2028 г. Така в перспектива са общо 14 нови атомни реактора. 
Нито един от действащите сега атомни реактори няма да бъде спиран освен поради риск за сигурността, обяви още 
Макрон. Изграждането ще бъде поверено на френската държавна енергийна компания ЕДФ с обещано солидно 
финансиране. 
"Трябва да направим този избор днес" - отсече президентът. той наблегна на необходимостта от едновременно развитие 
на атомната и възобновяемите енергии, за да има екологично и икономическо равновесие. Наред с това президентът 
обяви и редица проекти за развитие на слънчевата, вятърната енергия и хидрогенните горива.  
 
3e-news.net 
 
√ Спад с 2.4%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 411.54 лв. за MWh с ден за доставка 11 
февруари 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 
часа) от 411.54 лв. за MWh и обем от 91 780.20 MWh с ден за доставка 11 февруари 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е понижение с 2.4 % % спрямо стойността при затварянето на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 427.07 лв. за MWh, при количество от 47 721.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (44 058.30 MWh) е на цена от 396.01 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 359.08 лв. за MWh и количество от 3706.2 MWh. 
Най-ниската стойност от 322.6 лв. за MWh (3782 MWh) е отчетена за 04 часа. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 582.84 лв. за 
MWh при количество от 3827.9 MWh. Висока остава и стойността за 08 часа – 502.46 лв. за MWh ( 3822.7 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 384.12 лв. за MWh при количество 3424.6 MWh. 
Спрямо стойността от 421.84 лв. (215.50 евро) за MWh за 10 февруари 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с 
ден за доставка 11 февруари 2022 г. се понижава до 411.54 лв. за MWh по данни на БНЕБ или 210.42 евро за MWh (спад с 
2.4 %), според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 10 февруари 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 431.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 404.00 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на 
ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
Име          MW 
АЕЦ   33,23%       2162.08 
Кондензационни ТЕЦ 49,01%       3189.07 
Топлофикационни ТЕЦ 6,02%       391.61 
Заводски ТЕЦ  2,38%       155.03 
ВЕЦ   0,08%       5.09 
Малки ВЕЦ  1,58%       102.89 
ВяЕЦ   0,57%       37.34 
ФЕЦ   6,53%       424.75 
Био ЕЦ   0,60%        39.24 
Товар на РБ          4923.49 
 
√ Слабо понижение на цените по енергийните борси в региона 
Румънската OPCOM затвори при цена от 210,42 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 219,75 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 210,42 евро/мвтч. Това сочат данните 
на борсата за 11 февруари 2022 г. Цената за пиковата енергия е 218,36 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 202,48 
евро/мвтч. Най-високата цена от 298,00 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 14 ч и тя ще бъде 
161,68 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 79 029,0 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 11 февруари ще бъде 219,75 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 157,72 гвтч. Максималната цена ще бъде 298,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. Минималната цена 
ще бъде в 3 ч и тя ще бъде 184,00 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 11 февруари е 210,83 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 218,36 евро/мвтч. Най-високата цена от 298,00 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 14 ч тя ще бъде 161,68 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 98 537,8 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 11 февруари на Словашката енергийна борса е 191,94 евро/мвтч. Цената 
на Чешката енергийна борса ще бъде 187,50 евро/мвтч. Най-високата цена в Братислава ще бъде в 18 ч и тя ще е 268,43 
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евро/мвтч. Най-високата цена в Прага ще бъде в 9 ч и тя ще е 243,35 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в двете 
държави в 15 ч и тя ще бъде 140,61 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 11 февруари е 192,83 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 195,14 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 71 309,6 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 9 ч и тя ще достигне 243,35 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 14 ч тя ще бъде 159,26 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 184,58 евро/мвтч на 11 февруари. Пиковата цена ще бъде 
179,63 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 403 825,7 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч 
и тя ще достигне 243,35 евро/мвтч. В 13 ч се очаква и най-ниската цена от 128,35 евро/мвтч. 
На Италианската енергийна борса средната цена за 11 февруари ще бъде 219,70 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 891,22 гвтч. Максималната цена ще бъде 294,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. Минималната цена 
ще бъде в 3 ч и тя ще бъде 184,00 евро/мвтч. 
 
√ Румъния, България и Турция са лидери по внос на газ от Русия през 2021 г. 
Румъния, България и Турция са лидери в Европа по внос на руски тръбопроводен газ през 2021 г., сочат данните на 
руската федерална митническа служба, цитирани от ТАСС. 
Според данните на службата, Румъния през миналата година  е увеличила вноса на газ от „Газпром“ над три пъти – до 
2,795 млрд. куб м, България – 2,2 пъти до 3,542 млрд. куб м, Турция – почти двойно, до 29,213 млрд. куб м. 
Германия, която е традиционен лидер по закупен обем на руски тръбопроводен газ в Европа, през 2021 г. е продължила 
активно да увеличава темповете на покупка като те са нараснали с 26,3 % до 48,182 млрд. куб м. 
Вносът на газ през миналата година е увеличила и Полша – с 9,4 % до 10,579 млрд. куб м. Договорът за доставка на руски 
тръбопроводен  газ за страната приключва през 2022 г. и управляващите преди няколко години заявиха, че няма да го 
продължават. Годишно Полша използва около 20 млрд. куб м газ. 
Сърбия също е увеличила покупката на руски газа – до 2,551 млрд. куб м, което е ръст от 60,5%, следна от Финландия, 
която е осъществила внос на 2,01 млрд. куб м (ръст с 24,5% спрямо 2020 г.). Сред страните, увеличили покупките се 
посочва и Естония – 1,06 млрд. куб м (ръст с 16,3 %). 
Австрия през миналата година е намалила приемът на газ от Русия почти с 36 % в сравнение с 2020 г., до 7,754 млрд. куб 
м. Доставките за Франция са спаднали с 5% (до 11,665 млрд. куб м), за Италия – с 1% (до 18,45 млрд. куб м), за Гръция – с 
4,7 % (до 2,77 млрд. куб м), за Словакия – почти 2,7 пъти (до 4,19 млрд. куб м), сочат данните на руската федерална 
митническа служба. 
Молдова също е намалила покупката на руски газ с 9,5 % - до 3,185 млрд. куб м. Доставките на руски газ за Беларус са се 
увеличили с 8,1% - до 20,29 млрд. куб м. 
 
√ Франция ще изгради 50 морски вятърни парка 
Изграждането на 50 офшорни (морски) вятърни парка до 2050 г. от Франция анонсира президентът на страната Еманюел 
Макрон. 
„Разработването на офшорните вятърни паркове е цел достигане на 40 ГВт през 2050 г. Това ще стане с изграждането на 
50 офшорни вятърни парка“, заяви той на пресконференция за бъдещето на енергетиката на Франция. 
Френският президент обясни защо се насочва и към офшорни централи. Както отбеляза той, „никой не иска да види 
пейзажите ни и историческото наследство на фона на огромни бели кули“, визирайки вятърните турбини, цитират думите 
на президента френските информационни издания. Въпреки това, вятърната енергия на сушата ще продължи да расте, 
каза той, като Франция планира да удвои сегашното производство на сектора от 18,2 ГВт. 
„Трябва да имаме много ясна стратегия за всеки от видовете възобновяема енергия. На първо място слънчевата 
енергетика, тъй като такива централи са евтини и се вписват най-добре в пейзажа. През 2050 г. трябва да увеличим десет 
пъти мощностите в този сектор, така че производството на електроенергия да надхвърля 100 ГВт“. 
По думите на президента, Франция може да произвежда цялото оборудване за слънчевите електроцентрали. В същото 
време той критикува други европейски страни, които „заради наивност или фатални грешки са дали възможност на друг 
континент за произвежда технологии и да развива индустрията“. 
Макрон отбеляза, че развитието на възобновяемата енергетика в съчетание с атомните електроцентрали е крайно 
необходимо в условията на постепенното намаляване на въглеродния отпечатък. „Дори и да намалим потреблението на 
електроенергия с 40 %, отказът от използването на газа и петрола през следващите 30 години ще изисква заместването 
им с мощности и задоволяване на растящото търсене на електроенергия. Бензиновите и дизеловите ни автомобили ще 
бъдат заменени с електромобили, отоплението все по-често ще е с електричество. Ние трябва да имаме възможност да 
произвеждаме с 60 % повече електроенергия, отколкото сега“, заяви Макрон. 
Страната ще инвестира активно и в АЕЦ. 
 
Мениджър 
 
√ Бюджет 2022 приет на първо четене 
Със 127 гласа "за", 99 "против" и без "въздържали се" парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г. Срещу проектобюджета гласуваха от ГЕРБ-СДС, ДПС и "Възраждане".  
Над седем часа и без прекъсване за почивка депутатите обсъждаха финансовата рамка за 2022 г. на първо четене. На 
заседанието присъстваха и членове на кабинета, сред които вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев и 
вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова. Управляващите защитиха визията си, че бюджетът е 
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фокусиран върху социалната политика и икономическия растеж. Опозицията обаче отправи критика, че не вижда 
реформи и дългосрочни политики. 
Проектобюджетът предвижда растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) да се ускори до 4,8 процента през 2022 г., 
движен от инвестициите. Предвижда се дефицитът по консолидираната фискална програма (КФП) (на касова основа) да 
достигне 4,1 процента от БВП през 2022 г. (с включени COVID-19 мерки) и 2,5 на сто от БВП (без COVID-19 мерки) с 
последващи годишни стъпки за фискална консолидация, се посочва в доклада на парламентарната комисия по бюджет и 
финанси.  
В резултат на положителната динамика на заетостта се очаква коефициентът на безработица за тази година да намалее 
до 5%. Средногодишното повишение на инфлацията хармонизирани индекси на потребителските цени (ХИПЦ) през 2022 
г. се прогнозира да бъде 5,6%, а инфлацията в края на годината да се забави до 3,1%.  
Предвижда се запазване на ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за данъците върху доходите на 
физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, икономически растеж и заетост.  
С проекта на държавен бюджет е предложено като временна мярка за 2022 г. да се предостави възможност за 
използване на ваучерите за храна като разплащателно средство за заплащане не само за храна, но и за погасяване на 
сметки за ползвани за битови нужди електрическа енергия и вода.  
От 1 април 2022 г. е предложена отмяна на окончателния данък върху придобитите от местни физически лица доходи от 
лихви по банкови сметки.  
Разчетено е увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 април 2022 г. от 650 на 710 лв.  
За 2022 г. е разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности. 
Също така, за заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране 
на възнагражденията, увеличението е в размер 89,3 млн. лв. Предвидено е също увеличение на заплатите на 
педагогическите специалисти, за което са заделени 315 млн. лв.  
От 1 април 2022 г. се предвижда увеличаване на доходния критерий по чл. 4 и 4а от Закона за семейни помощи за деца и 
увеличаване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование. За това 
са заделени 90 млн. лева.  
Планирани са 26 млн. лева за разходи за допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално 
подпомагане, Агенцията по заетостта и Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" във връзка с работа в 
рискови условия и положен извънреден труд по овладяване на пандемията от COVID-19 за шест месеца.  
За овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 за 2022 г. са осигурени допълнителни средства за закупуване 
на допълнителни количества ваксини - 267,2 млн. лв.; 352 млн. лв. - за осигуряване на подкрепа на персонала на първа 
линия; 131,8 млн. лв. - за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19 за лечебните заведения; и 101,2 
млн. лв. - за осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове за учениците, бързи антигенни 
тестове и PCR тестове.  
Отделени са 13,2 млн. лв. за издръжката на децата в детските ясли, с оглед пълното освобождаване на родителите от 
заплащане на такси , считано от 1 април 2022 г., както и 70 млн. лв за изграждане и реконструкция на детски градини, 
детски ясли и училища.  
С цел смекчаване на икономическите последици от внезапно настъпилата нестабилност на цените на електрическата 
енергия и природния газ са заделени средства за подпомагане на бизнеса в размер на 931,5 млн. лв.  
За продължаване на т.нар. мярка 60/40 за подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта за шест месеца са заложени 
410 млн. лева.  
Целевата субсидия за капиталови разходи за общините е увеличена с 67,2 млн. лв. или 30% спрямо 2021 г., а общата 
изравнителна субсидия е увеличена с 49,6 млн. лв. или с 15%.  
Разходите за отбрана за 2022 г. възлизат на 1,73% от БВП. Предвидени са средства за превъоръжаване и модернизация 
на трите вида въоръжени сили и повишаване на отбранителните способности на Българската армия (БА). От тях 187 млн. 
лв. са за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили; 100 млн. лв. - за 
основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада; 180 млн. лв. - за 
средства за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия 
тип боен самолет, включително и за съпътстващите разходи по придобиването му; и 77 млн. лв. - за преодоляване на 
некомплекта на (БА).  
С оглед на необходимостта от прецизиране и остойностяване на част от политиките и реформите в секторите се 
предвижда те да бъдат заложени при последваща актуализация на бюджета, която обаче няма да засегне целите за 
бюджетното салдо, се посочва в доклада на бюджетната комисия. В него се отбелязва още, че между първо и второ 
гласуване на законопроекта ще бъде внесено предложение от коалиционните партньори за отпадане на преходните и 
заключителните разпоредби, с които се променят закони, които нямат пряка връзка с основния законопроект и следва да 
бъдат внесени като отделни законопроекти. 
Дебатите в залата  
В залата финансовият министър Асен Василев на няколко пъти повтори, че се внася нов модел на правене на бюджет и се 
набляга на инвестиции. Нинова коментира, че се обсъжда единственият закон на държавата, който, по думите й, засяга 
всеки българин - от бебето до столетника. Тя бе категорична - бюджетът бори демографската катастрофа. Нинова открои 
приноса за това на БСП. 
"Парите са насочени към децата и безплатните ясли и детски градини, учениците и тяхното здравеопазване, децата и 
здравословния начин на живот, по-качествена храна, децата и спортът", изброи вицепремиерът и министър на 
икономиката Корнелия Нинова. Според Нинова, бюджетът за 2022 г. връща активната роля на държавата. Досега се 
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изповядваше философията на оттеглянето на държавата от ключови сектори и пълна либерализация на пазара, кризите 
показаха, че това е грешен модел, заяви Нинова.  
Драгомир Стойнев от БСП също изтъкна социалните мерки, заложени в бюджета, като изброи и помощта за управление 
на ковид кризата. Това е първият бюджет на това правителство, не може да очакваме от два месеца работа да започнат 
големите реформи, каза той. Той каза, че правителството "трябва да събуди" парите от банките, за да се стимулира 
икономиката.  
Председателят на бюджетната комисия в парламента и депутат от "Има такъв народ" (ИТН) Любомир Каримански заяви 
подкрепа за проектобюджета, но направи уговорка. Той потвърди нагласата на парламентарната група на ИТН за 
отпадане на параграфите в преходните и заключителни разпоредби - от параграф 10 до 104. Целта е една единствена - да 
не повтаряме порочна практика, която е създадена, чрез закона за държавния бюджет да се променят и закони, които 
нямат отношение към бюджета, посочи той. Каримански коментира, че разбира, че желанието е чрез преходните и 
заключителните разпоредби да се задействат реформите, но препоръча това да не се прави по този начин.  
Мартин Димитров от "Демократична България" каза, че има потенциал за развитие на производството и инвестициите. 
4,7 на сто растеж на икономиката е възможен. България може да стане богата държава, добави той.  
Критики към бюджета онправиха от ГЕРБ-СДС, ДПС и "Възраждане". От ГЕРБ-СДС отбелязаха, че не очакват да се 
изпълнят заложените параметри и отправиха критика за секторните политики. Екатерина Захариева (ГЕРБ-СДС) каза, че 
парите за Министерството на външните работи са по-малко. Очевидно външната политика няма да е приоритет, 
предположи тя. 
Бившият финансов министър Кирил Ананиев пък определи представените разчети като "социален експеримент", което 
явно дойде в повече на Асен Василев. Той се качи на трибуната при Ананиев по време на негова дуплика и го прекъсна с 
предложение да представи възможностите за намаляване на разходите. "През годините Валутният борд наложи като 
ценност консервативната фискална политика и ниски нива на държавния дълг. Очевидно за Вас тези достижения нямат 
никаква стойност. Господин Василев, наистина целта определя средствата, ама ако ги имаш", отговори Ананиев. По 
думите му "новият стил на фискално-икономическа политика" отдалечава все повече страната ни от влизането в 
Еврозоната с индикативна дата януари, 2024 година. 
Красимир Вълчев (ГЕРБ-СДС) пък постави въпроса за инфлацията. Според него поне три на сто от инфлацията се дължи 
на закъснелите мерки от държавата да компенсира бизнеса. По думите на Вълчев така се е стигнало до момента, в който 
високите цени на енергоносителите да проникнат в крайните цени.  
Темата за електроенергията повдигна по-рано по време на дебата и зам.-председателят на ПГ на ДПС Йордан Цонев. Той 
коментира, че 8 млрд. лева са "изпомпаните" инфлационни приходи. Можеше част от средствата да останат, каза той. 
Можеше да се спре износът на ток и да се поиска дерогация за това, посочи Цонев, на което Василев отговори, че 
правителството се е допитало до Брюксел дали може да спре износа на ток заради високата цена, но отговорът е бил 
отрицателен. 
Йордан Цонев предупреди и че вижда сериозна тенденция към покачване на държавния дълг като подкрепи думите си 
с данни, според които само за времето от 2020 до 2024 година дългът ще нарасне с 20 милиарда лева. Той определи 
бюджета като "популистки" и заяви, че с част от мерките за подпомагане всъщност се подкрепя инфлацията. 
И онагледи опасенията си с крилата фраза: "Ако трябва да перифразираме онази прекрасна крилата фраза от 
втората кампания на Бил Клинтън, която той, за да помни акцента, си беше написал на таблото: "Икономиката, 
глупако!", аз бих ви посъветвал да напишете това с една добавка: "Икономиката, глупако, а не репресиите!".  
В защита на дефицита се хвърли веднага Румен Гечев от БСП. България е сред страните с най-ниски нива на дълг и 
дефицит в Европейския съюз, заяви той и дори отправи друженски упрек към Василев. "Много е скрънзав нашият 
министър на финансите, тъй като България е в страните четири-пет от Европейския съюз, която има най-свити бюджетни 
разходи спрямо брутния вътрешен продукт и един от най-ниските бюджетни дефицити, като изключите Люксембург и 
Холандия, които са особени страни и които перат "без накисване", така да се каже, някои неща, и те няма нужда да си 
увеличават дефицита", каза още Гечев. 
Байрам Байрам от ДПС определи бюджета като "политическа лъжа" и "предизборен". Така предложеният бюджет не 
може да ни изведе от кризите, категоричен бе той. Ние от ДПС го характеризираме на предизборен, проинфлационен, на 
продължаваме подмяната - или продължава бюджетът от джипката, коментира още Байрам. И обобщи: "Най-вероятно 
правителството е с къса визия на управление и смята още тази година да хвърли бялата кърпа". 
Образът на "джипката" прелиташе периодично като метафора, препраща към управлението на ГЕРБ като към края на 
дебатите дори вдъхнови за спонтанен пърформанс Aтанас Михнев от "Продължаваме промяната". От трибуната на 
парламента той заяви, че румънците имат 77 процента ръст в доходите си и попита бившите управляващи къде са парите. 
След това извади от джоба на сакото си детска играчка джип, размаха я и отсече: "Ето ги парите, ето ги - в джипката. 
Да не кажат сега, че сме млади и неопитни и си играем с колички, нали. Все по-млади от нас влезнаха в парламента. 
Ето ги парите. Ето ги високите доходи, ето ги построените магистрали. Те в сакове са били раздадени, в 
чекмеджета, проиграни на партии белот. Това са парите. Уважаеми колеги, оплаквачки ГЕРБ, промяната с този 
бюджет дойде." 
Зам.-председателят на парламента и депутат от "Възраждане" Цончо Ганев изрази мнение, че в проектобюджета липсват 
реформите. Според него не се разбирало за какво ще се предвиди и новият външен дълг. Когато икономиката е в растеж, 
тогава държавата трябва да спестява или поне да запази баланса в бюджета, посочи той.  
Томислав Дончев (ГЕРБ-СДС) пък заяви, че вижда "мазна кутия без пица в нея". На това изказване финансовият министър 
отвърна, че има пица за всички, но няма пица за крадци.  
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√ Асен Василев пред парламента: Надяваме се инфлацията да намалява 
Като цяло този бюджет е инвестиционен. Такъв коментар направи вицепремиерът и министър на финансите Асен 
Василев при обсъждането на първо четене на законопроекта за държавния бюджет за 2022 г.  
"Ако ние не инвестираме в хора, в инфраструктура, и не подобряваме институциите и публичната среда, така че те да не  
губят времето на гражданите и на бизнеса, няма как да очакваме висок икономически растеж и, съответно, по-високи 
доходи", посочи той. 
По думите му, няма как конкурентното ни предимство да е това, че сме бедни и с ниски доходи.  
Василев посочи, че е заложено двойно увеличаване на капиталовите инвестиции до 5,8 процента от БВП, значително 
увеличение на средствата в образование, здравеопазване, култура и спорт, и една социална програма, която да осигури 
социална солидарност към нашите съграждани.   
"Надяваме се през втората половина на годината инфлацията да е по-ниска. Тази инфлация при нас е внос и зависи от 
Европейската централна банка. Дългът, който е предвиден за догодина от брутния вътрешен продукт, е по-малък от 
предходните. Този бюджет се изпълнява с по-малък дълг от бюджетите, които са предвидени миналата година. 2,1% е 
бюджетния дефицит. Разходите са увеличени значително спрямо миналата година. При 4,4 млрд. дълг имаме 
увеличение на разходите с около 12 млрд. лв. Това означава, че приходните агенции са си свършили работата", заяви 
финансовият министър.  
Парламентът все още обсъжда на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 
г. Проектобюджетът предвижда растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) да се ускори до 4,8% през 2022 г., движен 
от инвестициите.  
Предвижда се дефицитът по консолидираната фискална програма (КФП) (на касова основа) да достигне 4,1% от БВП през 
2022 г. (с включени COVID-19 мерки) и 2,5 на сто от БВП (без COVID-19 мерки) с последващи годишни стъпки за фискална 
консолидация, се посочва в доклада на парламентарната комисия по бюджет и финанси.  
В резултат на положителната динамика на заетостта се очаква коефициентът на безработица за тази година да намалее 
до 5%.  
Средногодишното повишение на инфлацията хармонизирани индекси на потребителските цени (ХИПЦ) през 2022 г. се 
прогнозира да бъде 5,6%, а инфлацията в края на годината да се забави до 3,1%.  
Предвижда се запазване на ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за данъците върху доходите на 
физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, икономически растеж и заетост.  
С проекта на държавен бюджет е предложено като временна мярка за 2022 г. да се предостави възможност за 
използване на ваучерите за храна като разплащателно средство за заплащане не само за храна, но и за погасяване на 
сметки за ползвани за битови нужди електрическа енергия и вода.  
От 1 април 2022 г. е предложена отмяна на окончателния данък върху придобитите от местни физически лица доходи от 
лихви по банкови сметки. Разчетено е увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 април 2022 г. от 650 
на 710 лв.  
За 2022 г. е разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности. 
Също така, за заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране 
на възнагражденията, увеличението е в размер 89,3 млн. лв. Предвидено е също увеличение на заплатите на 
педагогическите специалисти, за което са заделени 315 млн. лв.  
От 1 април 2022 г. се предвижда увеличаване на доходния критерий по чл. 4 и 4а от Закона за семейни помощи за деца и 
увеличаване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование. За това 
са заделени 90 млн. лева.  
Планирани са 26 млн. лева за разходи за допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално 
подпомагане, Агенцията по заетостта и Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" във връзка с работа в 
рискови условия и положен извънреден труд по овладяване на пандемията от COVID-19 за шест месеца.  
За овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 за 2022 г. са осигурени допълнителни средства за закупуване 
на допълнителни количества ваксини - 267,2 млн. лв.; 352 млн. лв. - за осигуряване на подкрепа на персонала на първа 
линия; 131,8 млн. лв. - за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19 за лечебните заведения; и 101,2 
млн. лв. - за осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове за учениците, бързи антигенни 
тестове и PCR тестове.  
Отделени са 13,2 млн. лв. за издръжката на децата в детските ясли, с оглед пълното освобождаване на родителите от 
заплащане на такси , считано от 1 април 2022 г., както и 70 млн. лв за изграждане и реконструкция на детски градини, 
детски ясли и училища.  
С цел смекчаване на икономическите последици от внезапно настъпилата нестабилност на цените на електрическата 
енергия и природния газ са заделени средства за подпомагане на бизнеса в размер на 931,5 млн. лв.  
За продължаване на т.нар. мярка "60/40" за подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта за шест месеца са заложени 
410 млн. лева.  
Целевата субсидия за капиталови разходи за общините е увеличена с 67,2 млн. лв. или 30% спрямо 2021 г., а общата 
изравнителна субсидия е увеличена с 49,6 млн. лв. или с 15%.  
Разходите за отбрана за 2022 г. възлизат на 1,73% от БВП. Предвидени са средства за превъоръжаване и модернизация 
на трите вида въоръжени сили и повишаване на отбранителните способности на Българската армия (БА). От тях 187 млн. 
лв. са за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили; 100 млн. лв. - за 
основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада; 180 млн. лв. - за 
средства за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия 
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тип боен самолет, включително и за съпътстващите разходи по придобиването му; и 77 млн. лв. - за преодоляване на 
некомплекта на (БА).  
С оглед на необходимостта от прецизиране и остойностяване на част от политиките и реформите в секторите се 
предвижда те да бъдат заложени при последваща актуализация на бюджета, която обаче няма да засегне целите за 
бюджетното салдо, се посочва в доклада на бюджетната комисия.  
В него се отбелязва още, че между първо и второ гласуване на законопроекта ще бъде внесено предложение от 
коалиционните партньори за отпадане на преходните и заключителните разпоредби, с които се променят закони, които 
нямат пряка връзка с основния законопроект и следва да бъдат внесени като отделни законопроекти.  
 
√ Армията ни - с остаряла техника, но може да гарантира националната ни сигурност 
Състоянието на армията е технологично остаряло по отношение на въоръжение и техника, но въпреки всичко се 
поддържа ниво, което гарантира националната ни сигурност. Военно въздушните-сили отчитат недостиг на часовете за 
летене на пилотите. При сухопътните войски продължава кризата за кадри. През 2021 г. на фона на пандемичната 
обстановка са проведени 329 учения, което с 50 повече от предходната година. Това показва анализът за състоянието на 
армията ни, който днес беше представен от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. 
"Технологичното състояние е следното - остаряло въоръжение и техника, невъзможност за поддържане на нормативен 
нальот на летците ни, осигуреност на голяма част от военната подготовка. Въпреки всичко обаче поддържаме ниво, което 
гарантира националната ни сигурност”, каза Емил Ефтимов. 
Той обясни, че българското предложение за подсилване Югоизточния фланг на НАТО за бойна група стъпва върху 
възможностите на механизиран батальон с определени поздразделения за бойна поддръжка и съюзническо попълване 
на дефицитите от съюзниците. Към момента са възможни няколко варианта за това, като концепцията ще бъде обсъдена. 
Целта е да бъде демонстрирано, че българските въоръжени сили имат възможност изграждане на възпиращ потенциал. 
За военно-стратегическия дисбаланс в Черно море Ефтимов заяви, че е определен преговорен екип относно 
възможността за придобиване на подводници за нуждите на Военноморските сили.  
На фона на пандемичната обстановка са проведени 329 учения, което е с 50 повече от предходната година, отчете 
началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Той посочи, че е приключила мисията в Афганистан, над 9200 души 
участваха в състава на 42 контингента. 
Държавният глава, който е и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили, също се запозна с анализа на 
състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2021 г., който беше представен от началника на отбраната 
адмирал Емил Ефтимов.   
В отговор на журналистически въпрос за кризата между Русия и Украйна, Радев заяви: "Тази криза създава заплаха за 
сигурността не само на България и на нашия регион, а на цяла Европа. Това е криза с глобални измерения. Там диалогът 
се води на най-високо ниво - между САЩ и Русия, НАТО и Русия, ЕС и Русия. България е част от усилията за намаляване на 
напрежението и деконфликтност. Всички трябва да работим така, че да се избегне военно решаване на тази криза. Не  
може да има военно решение, може да се търси решение по дипломатически път и тук са впрегнати всички усилия". 
По думите му, създаването на българска батальонна бойна група няма да реши проблемите на сигурността ни, но 
изграждането й е важно, защото показва, че можем заедно да работим с нашите съюзници и да демонстрираме, че 
можем да отговорим в случай на криза.  
По отношение на това, какви задачи ще бъдат представени пред Консултативния съвет по национална сигурност 
президентът заяви, че първо ясно трябва да се съзнава, че най-голямата заплаха за нашата национална сигурност е 
неглижирането на проблемите на Въоръжените сили и нашите съюзни ангажименти. Припомняме, че заседанието ще се 
проведе на 15 февруари и на него ще бъдат обсъдени рисковете и заплахите за националната сигурност на България и 
състоянието на Въоръжените сили.  
"Трябва да скъсаме с това отношение веднъж завинаги - да се сещаме за проблемите на армията от криза до криза и от 
катастрофа до катастрофа. Ангажиментите на държавното ръководство към развитието на Въоръжените сили трябва да 
бъдат постоянни и целенасочени, а не да се изчерпват с еднократни актове по придобиване на нова техника и 
въоръжение. Модернизацията е непрекъснат процес по изграждане на отбранителни способности, с фокус най-вече към 
хората в армията, върху новите технологии и иновациите", посочи Радев. 
"Декларацията на новото правителство, че нашата Национална сигурност ще се гради върху конституционните 
задължения на българската армия за нейното гарантиране, трябва да бъде подплатена с ясни ангажименти, с ясни 
виждания и подкрепа как точно ние ще развиваме нашите Въоръжени сили. И отново казвам, най-голяма гаранция за 
нашата Национална сигурност е да развиваме Въоръжените сили и съвместимостта с нашите партньори. Това означава 
ресурси и непрекъснат ангажимент на държавните институции", добави държавният глава.  
На въпрос кога се очаква да пристигнат първите 8 самолети F-16, които очаква страната ни Румен Радев заяви, че 
доставката ще закъснее и то не с малко. "Това е изключително тревожно за нашите Въоръжени сили. Поставя се на 
изпитание не само личният състав. Но това води и до рискове България да загуби въздушен суверенитет, да загуби 
възможността да охранява сама своето въздушното пространство, което е и въздушно пространство на НАТО", подчерта 
Радев. 
По темата на доставката на първите самолети F-16 говори и министърът на отбраната Стефан Янев. По думите му, има 
индикации, че тази доставка ще закъснее. 
"Конкретният срок все още не е категорично ясен и е въпрос на преговори. Договорът със САЩ е между двете 
правителствата. Трябва да направим разговорите със САЩ като стратегически партньор и да кажем какво точно се случва, 
ако не дойдат навреме. Това засяга нашата организация и планиране, включително и предварително планиране за 
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възможности кой ще изпълнява тази задача преди пристигането на тези самолети. Така че разговорите предстоят", 
обясни Янев.  
Министърът на отбраната допълни, че ще бъде рестартиран проектът за придобиване на бойна машина за пехотата тази 
година, който е приоритет, така че да бъде осигурена една бригада. Той се ангажира, че скоро да бъдат обявени 
конкурси за незаетите длъжности в българската армия. 
"Благодаря на всички военнослужещи, цивилни служители от състава на въоръжените сили, защото хората са нашият 
най-важен капитал, те са нашият приоритет за развитие. Ние разчитаме на тях", каза още Стефан Янев.  
 
√ НСИ: Търговското салдо на страната остава отрицателно 
България увеличи износа си за трети страни с 19.6% до 22.6 млрд. лв. през 2021 г. спрямо 2020-а, сочат предварителните 
данни Националния статистически институт, огласени днес. Въпреки това външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) 
на България с трети страни продължава да е на минус със 7.7 млрд. лв. през 2021 г. Износът на стоки за трети страни е 
насочен основно към Турция, Китай, САЩ, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Руската 
федерация и Украйна. Тези осем страни формират дял 59% от общия износ. Само през декември той нараства с 15.5% до 
2.05 млрд. лв. спрямо същия месец година по-рано (фиг. 1). 
 

 
Фиг. 1. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България за трети страни за 2020-2021 г., 

спрямо същия месец на предходната година 
 
Най-голям ръст през 2021-а спрямо 2020 г. статистиците отчитат в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" 
(37.6%). Спад се наблюдава само в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" с 8.4 на сто. 
Вносът на стоки от трети страни се увеличава с 29% до 30.3 млрд. лв. (по цени CIF) през 2021-а спрямо 2020 г. Най-голям 
обем са внесените стоки от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна. Само за декември ръстът е 42% до 2.8 млрд. лв. 
спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям обем отчита НСИ в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" 
(69.7%) и "Артикули, класифицирани главно според вида на материала" (39.0%).  Най-голям спад на вноса се наблюдава в 
сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" – с 12.4 на сто (фиг. 2). 
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Фиг. 2. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България от трети страни през 2020-2021 г., 

спрямо същия месец на предходната година 
 
Общият износ на България през 2021 г. бележи 24%-ен ръст до 67.9 млрд. лв. спрямо година по-рано. От НСИ изчисляват, 
че само за декември той възлиза на 5.9 млрд. лв., което е с 32.5% повече спрямо декември 2020 г. (фиг. 3). 
 

 
Фиг. 3. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България за 2020-2021 г. , спрямо същия 

месец на предходната година) 
 
През миналата година в страната са внесени стоки за 76.6 млрд. лв. (по цени CIF), което е ръст от 27.5% спрямо 2020 г. 
Само за декември той е за 7.3 млрд. лв. и бележи ръст от 41.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза 
(фиг. 4). 
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Фиг. 4. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България за 2020-2021 г., спрямо същия месец 

на предходната година 
 
Общото външнотърговско салдо (износ FOB-внос CIF) на България остава отрицателно през 2021 г. Дефицитът по 
търговския баланс възлиза на 8.7 млрд. лв. През декември 2021 г. то също е отрицателно с 1.3 млрд. лв., въпреки 
свиването на дефицита. 
 
√ Близо 102 млрд. лв. на депозит в банките у нас в края на 2021 г. 
Броят на депозитите на нефинансовите и на финансовите предприятия, на домакинствата и нетърговските организации, 
обслужващи домакинствата (НТООД) към края на 2021 г. намалява с 2,6 на сто на годишна база, а размерът им се 
увеличава с 9,1 на сто. Парите на депозит в банките са 101,907 млрд. лева в края на миналата година, съобщава БНБ.  
Депозитите на нефинансовите предприятия в края на декември са били 608 000 броя, като се отчита ръст от 3,6 на сто 
спрямо края на същия месец на 2020 г. В края на последното тримесечие на 2021 г. размерът на тези депозити е 31,767 
млрд. лева, като на годишна база той нараства с 8,5 на сто. 
Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са: 

• Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (25,5 на сто) 

• Преработваща промишленост (13 на сто) 

• Строителство (9,9 на сто) 
В общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 49,2 на сто. 
Депозитите на финансовите предприятия в края на декември 2021 г. са 6900 броя, като се отчита ръст от 1,5 на сто 
спрямо края на същия месец на 2020 г. В края на 2021 г. размерът на тези депозити е 3,6 млрд. лева, нараствайки с 16,9 
на сто на годишна база. Към края на декември 2021 г. в общата сума на депозитите на финансовите предприятия 
преобладават тези с размер над 1 млн. лв. (дял от 87,7 на сто). 
В края на последното тримесечие на 2021 г. броят на депозитите на домакинствата и НТООД (нетърговски организации, 
обслужващи домакинствата, бел. ред.) е 9,084 млн., като намалява на годишна база с 3 на сто. Размерът на тези депозити 
в края на декември 2021 г. нараства на годишна база с 9 на сто и достига 66,54 млрд. лева. Към края на декември в 
общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 000 до 100 000 лв. (дял от 17, на сто).  
 
√ Кредитите продължават да растат, с най-голям дял са заемите над 1 млн. лв. 
Броят на кредитите на нефинансовите и на финансовите предприятия, на домакинствата и Нетърговските организации, 
обслужващи домакинства (НТООД) нараства с 0,6 на сто в края на 2021 година на годишна база, а размерът им - с 8,6 на 
сто, съобщава БНБ.  
Кредитите на нефинансовите предприятия в края на последното тримесечие на 2021 година са 141 000 броя, като се 
увеличават на годишна база с 0,8 на сто. Размерът на тези кредити е 37,636 млрд. лева, като се отчита нарастване с 4,5 на 
сто на годишна база.  
Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите са: 

• Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (27,3 на сто) 

• Преработваща промишленост (22,1 на сто) 
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• Операции с недвижими имоти (10,4 на сто). 
Към края на декември 2021 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. (дял от 75,2 на сто). 
Кредитите на финансовите предприятия в края на 2021 година са 900 броя, като нарастват на годишна база с 16,2 на сто. 
Размерът на тези кредити е малко над 5 млрд. лева, като се отчита нарастване с 14,6 на сто на годишна база. В общата 
сума преобладават тези с размер над 1 млн. лв. (дял от 98,3 на сто).  
В края на миналата година броят на кредитите за домакинствата и НТООД нараства на годишна база с 0,6 на сто, като 
достига 2,790 млн. броя. Размерът им се повишава на годишна база с 13,4 на сто, достигайки 28,908 млрд. лева. В общата 
сума на кредитите на домакинствата преобладават тези с размер над 100 000 до 250 000 лв. (дял от 24 на сто).  
 
√ Три различни оценки в един ден за икономиката на България през 2022 г. 
Три възможни сценария за икономиката на страната през тази година се очертаха в деня, в който започна обсъждането 
на първо четене в пленарна зала на проектобюджета за 2022 г. Кабинетът, в лицето на вицепремиера и финансов 
министър Асен Василев представи основните параметри по финансовата рамка пред депутатите. В същото време 
Европейската комисия обяви актуализирана прогноза за икономиката на България. Предвиждания с конкретни цифри и 
коментари към тях направи и Институтът по икономика и политики към УНСС, който пък огласи своя Трети годишен 
икономически доклад. 
Ръст на БВП и инфлация са двата най-важни показателя, на които и трите разчета обръщат най-сериозно внимание. 
Интересното е, че няма съвпадение на заложените цифри: 
Годишен ръст на БВП 
Според проектобюджета на МФ – 4,8% 
Според актуалната прогноза на ЕК – 3,7% 
Според Института по икономика и политики  към УНСС – 3,5% 
Годишна инфлация 
Според проекта на МФ – 5,6% 
Според актуалната прогноза на ЕК – 6,3% 
Според Института по икономика и политики към УНСС – 11,6% 
Сметки и тълкувания 
Къде са по-съществените разминавания между представения днес от Асен Василев в парламента проектобюджет за 2022 
г. и прогнозите на ЕК и Института за икономически политики на УНСС? 
Плановете на правителството 
Бюджет 2022 г. е инвестиционен, но устойчив във времето, заяви вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев 
при представянето на план-сметката на първо четене в парламента днес. 
Основните параметри на бюджета залагат двойно увеличение на капиталовите разходи  в образование, култура и спорт, 
както и социална програма, отбеляза още той. 
Заложената във финансовата рамка средногодишна инфлация е 5,6%.,  а икономическият растеж – 4,8%. Инфлацията ще 
бъде по-висока през първата половина на годината, прогнозира Василев по време на дебатите в пленарна зала. „Тази 
инфлация при нас е внос и зависи от Европейската централна банка. Дългът, който е предвиден за догодина от брутния 
вътрешен продукт, е по-малък от предходните.“, заяви той в пленарна зала 
Правителството иска от парламента и одобрение да поеме до 7 милиарда и 300 милиона лева нов дълг. Голяма част от 
него ще бъдат покрити стари задължения на държавата. Но, „няма основания да се опасяваме от дългова спирала“, смята 
Василев. 
„Дългът, който е предвиден тази година като процент от БВП, е по-малък от дълга, който е бил предвиден миналата 
година в последния редовен приет бюджет и то по-малък значително“. 
Прогнозата на ЕК 
Икономиката на България ще нарасне с 3,7 на сто през 2022 година, като растежът леко ще се ускори до 3,9 на сто през 
2023 година, сочи разпространената днес зимна икономическа прогноза на Европейската комисия, разпространени днес.  
В прогнозата от ноември м.г. ЕК очакваше икономическият растеж на страната ни да достигне 4,1 на сто през тази година 
и да се забави до 3,5 на сто догодина. 
Според оценката на Брюксел българската икономика е нараснала с 4 на сто през 2021 година, което е над 
прогнозираните през ноември 3,8 на сто за миналата година. 
Инфлацията в страната ни през текущата година ще се ускори до 6,3 на сто, след което ще се забави до 3,9 на сто през 
2023 година, смятат още анализаторите на ЕК. 
Според тях, тази и идната година инфлацията ще бъде определяна до голяма степен от мащаба на непреките ефекти от 
високите цени на енергията и решенията на националния регулатор за това как да коригира цените на дребно спрямо 
очакваното развитие на цените на едро. Като основен сценарий се очаква регулираните цени на електроенергията да се 
увеличат с 15 на сто до средата на 2022 г. и с 20 на сто до средата на 2023 година. Тези повишения съвпадат с оценките на 
енергийния регулатор и с размера и повишенията на цените във времето. Като резултат това ще допринесе за 
устойчивостта на инфлацията при енергията, което пък ще доведе до основна инфлация от 6,3 на сто и 3,9 на сто 
съответно през 2022 г. и 2023 година, прогнозира ЕК. 
Ускоряването на инфлацията обаче няма да се окаже чак такава сериозна спирачка за икономическия растеж на страната. 
Очаква се той да остане силен на ниво 3,7 на сто през 2022 г. и 3,9 на сто догодина, сочат още новите прогнози на ЕК. 
Брюксел допуска в прогнозите си подкрепа за ръста на икономиката ни да дойде и по линия на възстановителните 
фондове на ЕС. „Както износът, така и вътрешното търсене, също стимулирани от инвестиции, финансирани от 
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възстановителните фондове на ЕС, би трябвало да подкрепят растежа.“, отбелязват анализаторите на ЕК. Прогнозира се 
разполагаемият доход да нарасне в реално изражение въпреки по-високата инфлация. 
Въпреки това по-високите цени на енергията и храните вероятно ще подкопаят покупателната сила на домакинствата с 
ниски доходи при отсъствието на допълнителни компенсации. Енергийно интензивното производство също се очаква да 
бъде изправено пред предизвикателства, за да запази конкурентоспособността си, отбелязва ЕК 
Консервативната оценка на Института по икономика и политики 
Забавяне на икономическия растеж през тази година до 3,5%, заради изчерпване на ефектите на възстановяването и 
двойно по-висока инфлация спрямо прогнозираната от правителството, сочат предвижданията на Институтът по 
икономика и политики (ИИП) към Университета за национално и световно стопанство (УНСС). 
Изследователското звено прогнозира през тази година растежът на брутния вътрешен продукт да бъде 3.5%, 
т.е. значително под прогнозираните от правителството (4.8%) в проекта за бюджет, който Народното събрание започна 
да обсъжда на първо четене днес. 
„С изчерпване на положителните ефекти от възстановяването, на фискалните стимули, както и със затягането на 
паричната политика от водещите централни банки, очакваме растежът на глобалната икономическа активност да следва 
тенденция към плавно забавяне през остатъка от прогнозния хоризонт, достигайки 3.3% през 2024 г. Изготвили сме 
прогнозата си при допускане, че по-съществено усвояване на средства от ЕС по Националния план за възстановяване и 
устойчивост на България ще започне през 2023 г.“, коментират от Института. 
Прогнозира се и инфлация от 11.6% за тази година, което е двойно по-висока стойност спрямо прогнозираната от 
кабинета. Успоредно с това се очаква и по-слабо възстановяване на пазара на труда. Процесите ще се ускорят през 2023 
година, когато се очаква усвояването на средства от Плана за възстановяване да окаже нов тласък върху икономиката.  
 
√ ЕК коригира надолу прогнозата си за българската икономика 
Икономиката на България ще нарасне с 3.7% през тази и с 3.9 на сто през 2023 година, сочи прогнозата на Европейската 
комисия, огласена вчера. В оценката си за ноември ЕК очакваше ръста на БВП на страната да се увеличи с 4.1% през 2022-
а и да забави темпа си през 2023 г. до 3.5 на сто.  
По предварителни данни на Брюксел през 2021 г. България регистрира 4% икономически ръст за 2021 г., което е с 2 
процентни пункта повече от ноемврийската прогноза на комисията. Анализаторите считат, че инфлацията у нас през 
настоящата година ще се ускори до 6.3%, след което ще се забави до 3.9 на сто през 2023 г. Тя рязко се е ускорила след 
септември 2021 г., тласкана от високите цени на горивата и газа и свързаните с тях ефекти.  
За да овладее по-нататъшно поскъпване на електричеството и отоплението за домакинствата, на 15 януари парламентът 
наложи мораториум върху цените на дребно до средата на март 2022 г., припомня Еврокомисията. И добавя, че се 
обсъждат и нови мерки за крайните потребители. Комисарите очакват  регулираните цени на електроенергията да се 
увеличат с 15% до средата на 2022 г. и с 20% до средата на 2023 година. Прогнозата им съвпада с оценките на енергийния 
регулатор и с размера и повишенията на цените във времето. 
Данните на Евростат, цитирани от ЕК, сочат, че потребителските цени в България са се повишили с 2.8%. Въпреки това 
комисията се надява разполагаемият доход на домакинствата да нарасне в реално изражение, въпреки по-високата 
инфлация. Анализаторите се опасяват, че все пак по-високите цени на енергията и хранителните продукти ще подкопаят 
покупателната сила на семействата с ниски доходи при отсъствието на допълнителни компенсации. Енергийно 
интензивното производство също се очаква да бъде изправено пред предизвикателства, за да запази 
конкурентоспособността си, отбелязва в прогнозата си Евпоейската комисия. 
Като основен двигател на растежа Еврокомисията посочва частното потребление на фона на благоприятните условия на 
трудовия пазар, силното потребителско доверие и стабилния растеж на доходите, подкрепен от увеличаването на 
пенсиите и трансферите, както и износът на стоки и услуги. Слабо звено са инвестициите, заради високото ниво на 
несигурност и ограниченията, свързани с пандемията. Същите причини дърпат и туризма надолу. 
Прогнозата на БНБ за БВП през 2021 г. е ръст от 3.7%. Икономическият растеж леко ще се забави до 3.6 на сто през 
настоящата година и ще се увеличи до 4.5% през 2023 г. За сравнение в проектобюджета, който днес се обсъжда на 
първо четене в пленарна зала, е заложен ръст на БВП до 4.8% през 2022 г., инфлация – 5.6% в началото на годината, и 
забавяне до 3% - в края й. 
 
√ Европейските борси бележат скромен ръст преди данните за инфлацията в САЩ 
Водещите европейски борсови индекси записаха предимно повишения в ранната търговия в четвъртък, след като 
германските акции бяха подкрепени от добрия финансов отчете на Siemens. Търговията във Франция обаче бе по-
нестабилна на фона на поевтиняването на книжата на френската ИТ фирма Atos, което повлече надолу европейските 
технологични акции, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,11 пункта, или 0,02%, до 473,44 пункта. Немският показател DAX се 
повиши с 37,43 пункта, или 0,24%, до 15 519,44 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 19,48 
пункта, или 0,25%, до 7 662,9 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 3,57 пункта, или 0,05%, до 7 134,45 
пункта. 
Акциите на Siemens поскъпнаха с 5,85% и бяха на път да регистрират най-големият си еднодневен ръст от близо 13 
месеца, след като индустриалния конгломерат отчете приходи от 16,5 млрд. евро за последното тримесечие на 2021 г. в 
сравнение с 14,07 млрд. евро за същия период на преходната година. 
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Цената на книжата на френската IT консултантска компания Atos SE се понижиха с 5,10%, повличайки технологичния 
индекс SX8P в червената територия, след като фирмата отписа активи на стойност 2,4 млрд. евро през втората половина 
на 2021 г. 
Акциите на AstraZeneca поскъпнаха с 4%, след като фармацевтичният гигант прогнозира ръст на продажбите през 2022 г. 
и отчете по-добри от очакваното резултати за последното тримесечие. 
По-силен ръст на продажбите очаква и Perno Ricard, чиито акции поскъпнаха с 0,42%. 
„Сезонът на отчетите дойде в точния момент. Въпреки че имаше неравности по пътя, инвеститорите ще приемат тези 
резултати като нещо положително. Това със сигурност ще помогне за приповдигане на настроението“, коментира Крейг 
Ерлам, старши пазарен анализатор в OANDA. 
Вчера вниманието на инвеститорите бе насочено към ключовите данни за инфлацията в САЩ, които биха могли да дадат 
нови улики за темпото на повишаване на лихвите в страната. 
 „Инфлацията и отговорът на централните банки към нея остават в центъра на вниманието на инвеститорите.  Въпреки че 
ситуацията не се е подобрила през последните седмици, има изразен ръст на оптимизма“, добави Ерлам. 
Бенчмаркът STOXX 600 е напреднал с 0,9% през този месец, след като изтри близо 4% от стойността си през януари на 
фона на нарастващата инфлация и по-агресивните коментари на централните банки. 
Инвеститорите наскоро се пренасочиха от ориентираните към растежа сектори към тези на стойността. Европейските 
технологични акции са надолу с близо 13% за тази година, докато книжата на банките са поскъпнали с 14,7% за същия 
период. 
Акциите на Credit Suisse поевтиняха с 4,58%, след като компанията предупреди за слаби резултати през 2022 г. и отчете 
загуба от 2,2 млрд. долара за последното тримесечие. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в сряда, след като технологичните акции 
поведоха по-широко рали на пазара, възстановявайки част от загубите, натрупани в началото на годината, предаде Си Ен 
Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones регистрира ръст от 305,28 пункта, или 0,86%, до 35 768,06 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 65,64 пункта, или 1,45%, до 4 587,18 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 295,92 пункта, или 2,08%, до 14 490,37 пункта. 
Печалбите в сряда дойдоха на фона на поскъпването на множество от акции, които бяха сред най-добре представящите 
се по време на блокадите заради пандемията през 2020 г. Цените на книжата на компаниите за електронна търговия 
Shopify и Etsy се повишиха съответно с 5,19% и 3,81%;. Акциите на DocuSign и Zoom Video поскъпнаха с 5,16% и 4,84%. 
Цената на книжата на Meta се повиши с 5,37%, следвайки драматичните загуби от миналата седмица, когато компанията 
майка на Facebook разочарова инвеститорите с финансовите си прогнози за тази година. 
Индексът Nasdaq напредна за втори пореден ден в сряда, повишавайки се с над 8% в сравнение с дъното, което достигна 
на 27 януари, след като по-рано тази година се озова в територия на корекция. 
Акциите на Norwegian Cruise Line Holdings поскъпнаха с 4,22%, а тези на Delta Air Lines с 2,98%, след като щатът Ню Йорк 
съобщи в сряда, че отменя задължителното носене на маска на закрито. Това е пореден знак, че опасенията на пазара, 
свързани с варианта Омикрон, стават все по-незначителни. 
Цената на книжата на Chipotle скочи с 10,16%, след като компанията представи добър отчет за последното тримесечие . 
Акциите на Lyft се повишиха с 6,8%, въпреки че компанията отчете по-малко активни потребители през последното 
тримесечие в сравнение с предходното. 
До края на сесията в сряда около 60% от компаниите от  S&P 500 са представили финансовите си резултати за последното 
тримесечие, като около 77% от тях са надминали очакванията на анализаторите, показват данни на FactSet. 
Инвеститорите са в очакване на доклада за индекса на потребителските цени в САЩ, който ще бъде публикуван днес. 
Федералният резерв на САЩ вече сигнализира за затягане на паричната си политика в опит да постави под контрол 
увеличението на цените. 
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. 
Повишения в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион отчетоха предимно ръстове преди публикуването на 
данните за инфлацията в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши със 116,21 пункта, или 0,42%, до 27 696,08 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе регистрира ръст от 5,96 пункта, или 0,17%, до 3 485,91 пункта, 
докато по-малкият индекс Shenzhen Composite се понижи с 14,76 пункта, или 0,64%, до 2 302,47 пункта. Хонконгският 
показател Hang Seng напредна с 94,36 пункта, или 0,38%, до 24 924,35 пункта. Акциите на Evergrande поскъпнаха с 5,39%, 
след като задлъжнелият строителен предприемач съобщи, че си е поставил за цел да изгради 600 хил. апартамента тази 
година и че не очаква големи разпродажби на свои активи, за да покрие задълженията си. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 3,08 пункта, или 0,11%, до 2 771,93 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 20,2 пункта, или 0,28%, до 7 288,5 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 1,92 пункта, или 0,231%, до 627,37 пункта. BGBX40 се понижи с 0,46 пункта, или 0,32%, до 
142,83 пункта. BGTR30 изтри 2,67 пунктa от стойността си, или 0,38%, достигайки ниво от 705,10 пункта. BGREIT напредна с 
0,08 пункта, или 0,05%, до 164,87 пункта. 
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√ Еврото слезе под границата от 1,14 долара 
Курсът на еврото днес спадна под прага от 1,14 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1379 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1439 долара. 
 
√ Румъния удвоява квотата за чуждестранни работници 
В опит да покрие поне в някаква степен недостига на работна сила на местния пазар на труда, тази година Румъния реши 
да удвои броя на разрешителните за работа за чуждестранни граждани от държави извън Европейския съюз. До 100 000 
работници от страни извън блока могат да бъдат привлечени от румънски компании тази година, което е рекорден брой 
и е два пъти повече в сравнение с миналата, отбелязват румънски медии. 
През последното десетилетие над 100 000 работници от държави извън ЕС са дошли да работят в Румъния. Един 
неквалифициран работник от Азия печели средно 500 евро чисто на месец, посочва телевизия Диджи 24. 
За миналия летен сезон хотелиерите в Румъния разчитаха много на работници от държави извън ЕС заради липса на 
алтернатива на вътрешния пазар на труда, заяви за Аджерпрес председателят на Федерацията на хотелиерската 
индустрия в Румъния Калин Иле. 
По думите му хотелиерската индустрия полага много усилия да увеличи заплатите в сектора и да стане по-атрактивна, 
така че да привлече румънците, заминали на работа в чужбина. 
Близо пет милиона румънци живеят извън територията на страната, като повечето от тях са заминали в търсене на по-
добро заплащане за труда си.  
Друг сектор на икономиката, който изпитва остър недостиг на работна ръка, е строителството. 
Председателят на Асоциацията на бизнесмените в Румъния Кристиан Първан заяви за "Свободна Европа", че работната 
сила в Румъния е застаряваща, а фирмите трябва да се справят с конкуренцията на европейския пазар, където заминават 
да работят много румънци. 
"При нас, който се квалифицира, заминава на Запад. Например Германия обяви, че има нужда от 400 000 работници 
годишно. Имаме стотици румънски фирми, които няма с кого да работят", посочи Кристиан Първан, цитиран от 
"Свободна Европа". 
Фирмите в Румъния търсят работници основно от Азия - Индия, Виетнам, Шри Ланка. 
Председателят на Асоциацията на бизнесмените в Румъния обяснява това със сериозната конкуренция на европейския 
пазар. "Защо един украинец би дошъл в Румъния, вместо да отиде в Германия или Полша, където офертите са по-
добри?", пита реторично Кристиан Първан. 
Кътълин Вишан, директор на строителната компания "Конселекс", каза, че чака пристигането на 70 таджикистанци и 30 
пакистанци. В момента във фирмата му близо половината от 600 работници са чужденци. 
Месечните разходи за чуждестранен работник достигат до 1200 евро, от които 600-700 евро представляват заплата, а 
останалото са разходи на работодателя за настаняване и храна. 
Вишан казва, че не може да намери румънски работници дългосрочно. "Ако намеря румънци, стоят 2-3 дни и си отиват (. 
. .) От друга страна, по-атрактивно е да отидат да работят в Германия, където им предлагат 3000-3500 евро", казва 
директорът на строителната компания. 
През 2022 г. броят на работещите в строителството е нараснал до близо 420 000 спрямо 330 000 през миналата година, 
сочат данни на Федерацията на собствениците на строителни компании. Разходите за един чуждестранен работник са 
по-високи от тези за румънски работник, отбелязват от Федерацията. 
Председателят на Конфедерацията на лицензираните оператори и превозвачи в Румъния Василе Щефанеску казва, че и в 
транспортния сектор се търсят чуждестранни работници. 
"Имаме нужда от над 100 000 шофьори за фирмите в страната. И сега имаме шофьори чужденци от азиатски държави, 
по-специално Шри Ланка", посочи Василе Щефанеску. 
Търсенето на чуждестранна работна ръка за румънския пазар бе силно и миналата година, въпреки пандемията, 
отбелязва "Свободна Европа". В периода януари - август 2021 г. броят на фирмите, които са поискали издаване на 
удостоверения за работна ръка от чужбина, е бил 6518 в сравнение с 4135 през 2020 г. 
Същевременно фирмите за наемане на персонал казват, че ангажирането на чуждестранен работник отнема понякога 
осем месеца заради бюрокрация. Средният период на чакане зависи от страната, от която идват работниците. За някои 
държави, като Непал, Индия и Бангладеш, има едно-единствено посолство в Делхи, което има малко персонал. За виза се 
чака по пет месеца, разказва Мелания Поп от фирма за наемане на персонал. 
Министърът на труда Мариус Будъй заяви пред Диджи 24, че определянето на по-голяма квота за чуждестранни 
работници за румънския трудов пазар през 2022 г. е било искане на местния бизнес, за да може да развива дейността си 
през тази година. Министърът каза, че се водят разговори за допълване на консулския персонал там, където има нужда, 
но ограниченията, въведени заради пандемията от COVID-19, са създали проблеми и в това отношение. 
Според Йоси Пейсах, който работи във фирма за наемане на персонал от чужбина, е необходимо да бъде допълнен 
броят на служителите в министерствата на външните работи и на вътрешните работи, съответно и на Генералния 
инспекторат за имиграция и на посолствата на Румъния, за да се справи системата с големия брой визи и процесът да се 
ускори. 
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√ Шест банки в еврозоната не покриват капиталовите изисквания на ЕЦБ 
Шест от банките в еврозоната не са успели да покрият капиталовите изисквания на Европейската централна банка, но 
като цяло секторът се е справил добре с пандемията и мерките за облекчение могат да бъдат премахнати в края на 
годината. Това посочва централната банка в своя годишен обзор, цитиран от Ройтерс. 
ЕЦБ не посочи поименно шестте банки от региона на единната валута, които изостават от капиталовите насоки. 
Главният банков надзорник Андреа Енрия обаче изрази задоволство от работата на финансовите институции по време на 
пандемията. „Като цяло сме доволни от начина, по който банките са работили досега в условията на пандемия“, 
коментира той. 
„Те трябва да продължат да бъдат бдителни за потенциалните последици върху техния баланс и да засилят контрола си 
върху рисковете и надзорната рамка“, добави той. 
От ЕЦБ посочват в доклада, че оценките на банките в региона са „до голяма степен стабилни, като водещите институции 
поддържат стабилни капиталови и ликвидни позиции“, а повечето банки надвишават изискванията на ЕЦБ. 
Енрия каза още, че въведената заради пандемията мярка, позволяваща на банките да използват част от капиталовите си 
буфери, ще бъде премахната в края на тази година, каквито бяха и очакванията на пазара. 
 
√ Ердоган отново ще се кандидатира за президентския пост 
Председателят на турския парламент Мустафа Шентоп отхвърли твърденията, че президентът Реджеп Тайип Ердоган не 
може да се кандидатира на следващите президентски избори, предаде в. "Хюриет дейли нюз". Шентоп припомни, че 
правото за кандидатиране за два мандата се предвижда според конституционна промяна от 2017 г. 
"Президентът ще се кандидатира за втори мандат, не за трети", каза вчера Шентоп пред журналисти.  
Някои представители на опозицията твърдят, че Ердоган не може да бъде номиниран за кандидат за президент, тъй като 
вече е бил избран за президент два пъти от 2014 г. Шентоп обаче припомни, че конституционните промени от 2017 г. са 
заменили парламентарната система с президентска система на управление, която предвижда два президентски мандата, 
предава БТА.  
"Парламентарната конституционна комисия обсъди това през 2016 г. и нямаше възражения. Решението на комисията 
ясно предвиждаше правото на два президентски мандата", каза Шентоп, като изтъкна, че мандатът на Ердоган от 2014 до 
2018 г. не се брои. 
"Говори се за кандидатура на Ердоган за държавен глава за втори път, не за трети път, добави той, като подчерта, че това 
е изцяло юридически въпрос и трябва да се проучи от правните експерти. Не съм виждал никакви юридически 
становища, които да поставят под въпрос кандидатурата на Ердоган за следващите избори", заяви той. 
Президентските и парламентарни избори в Турция ще се състоят през 2023 г. Ердоган бе избран за президент през 2014 
г., а след това и през 2018 г., когато обаче вече бе въведена президентската система на управление. 
Лидерът на основната опозиционна Народнорепубликанска партия Кемал Кълъчдароглу заяви, че партията му няма да 
предприема никакви дискусии против кандидатурата на Ердоган, тъй като това ще бъде само в негова полза.  
 
√ Петролът се насочва към първия седмичен спад от декември 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък, след като данните за инфлацията в САЩ затвърдиха 
очакванията за агресивно повишаване на лихвените проценти в страната. В същото време инвеститорите чакат и 
резултати от преговорите между САЩ и Иран за съживяване на ядреното споразумение от 2015 г., което може да доведе 
до увеличаване на световните доставки на суров петрол, пише Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,78 долара, или 0,85%, до 90,63 долара за барел, докато цената 
на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,58 долара или 0,65%, до 89,30 долара за барел. 
Двата бенчмарка вървят към първи седмичен спад след седем последователни седмични повишения. 
„Вчерашните данни за инфлацията (7,5% на годишна база през януари) вероятно оказват по-голям натиск върху 
Федералния резерв на САЩ за по-агресивно повишение на лихвите. Това очакване донякъде натежа върху петрола и 
целия пазар на стоки“, коментира Уорън Патерсън от ING. 
„Освен това, преговорите за иранската ядрена програма продължават, което е друг фактор, отразяващ се на цените“, 
добави той. 
Президентът на Федералната резервна банка на Сейнт Луис Джеймс Булард заяви, че иска основната лихва на Фед да 
бъде вдигната с цял процентен пункт от 1 юли, след като данните за инфлацията в САЩ показаха най-голямото годишно 
увеличение от 40 години 
Инвеститорите също наблюдават непреки преговори между Съединените щати и Иран за възобновяване на ядрената 
сделка, които бяха подновени тази седмица след 10-дневна пауза. Сделката може да доведе до премахване на 
санкциите срещу иранския петрол и облекчаване на глобалния недостиг на доставки.щ 
„Ралито на цените на суровия суров най-накрая се изчерпи, тъй като нараства оптимизмът, че преговорите за иранско 
ядрено споразумение се насочват в правилната посока" каза Едуард Моя, старши пазарен анализатор на OANDA. 
Междувременно Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) заяви, че световното търсене на петрол може 
да нарасне още по-рязко тази година. Групата прогнозира, че световното търсене ще нарасне с 4,2 милиона барела на 
ден до 100,8 млн. барела на ден. 
 
√ Работата от разстояние е вредна за здравето, алармира Международната организация по труда 
Без правилно планиране, организация и подкрепа за здравето и безопасността, въздействието на дистанционната работа 
върху физическото и психическото здраве и социалното благополучие на работниците може да бъде значително. Това 
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може да доведе до изолация, "прегаряне", депресия, домашно насилие, мускулно-скелетни и други травми, напрежение 
на очите, увеличаване на тютюнопушенето и консумацията на алкохол, продължително заседяване и нездравословно 
наддаване на тегло.  
Това се посочва в доклад на Международната организация на труда (МОТ) и Световната здравна организация (СЗО), 
който очертава ползите и рисковете за здравето от дистанционната работа и промените, необходими за приспособяване 
към преминаването към различни форми на дистанционна работа, предизвикано от пандемията COVID-19 и дигиталната 
трансформация на работата. 
Сред ползите, според доклада, са подобреният баланс между професионалния и личния живот, възможностите за 
гъвкаво работно време и физическа активност, намален трафик и време за пътуване до работното място, съответно 
намаляване на замърсяването на въздуха. Всичко това може да подобри физическото и психическото здраве и 
социалното благополучие. Работата от разстояние може също да доведе до по-висока производителност и по-ниски 
оперативни разходи за много компании, отчитат експертите.  
Докладът очертава ролите, които правителствата, работодателите, служителите и здравните служби на работното място 
трябва да играят за защита на здравето и безопасността по време на работа от разстояние. 
Мерките, които трябва да бъдат въведени от работодателите, включват:  

• осигуряване на работниците на подходящо оборудване за изпълнение на работата; 

• предоставяне на подходяща информация, насоки и обучение за намаляване на въздействието върху 
психосоциалното и психичното здраве от работата от разстояние; 

• обучение на мениджъри за ефективно управление на риска, дистанционно лидерство и промоция на здравето 
на работното място; 

• установяване на "право на изключване" и достатъчно дни за почивка. 
Службите по трудова медицина трябва да имат възможност да предоставят ергономична, психична и психосоциална 
подкрепа на работещите от разстояние, използвайки цифрови телездравни технологии, се казва в доклада. Новите 
канали за оказване на подкрепа могат да включват онлайн консултации, мобилни приложения и онлайн контролни 
списъци за извършване на оценка на риска, онлайн оценка на здравето на работниците, цифрови инструменти за 
психичното здраве и психосоциалната подкрепа, както и телеергономични оценки и интервенции.  
В доклада се предлагат и практически препоръки за организацията на дистанционна работа, за да се отговори на 
нуждите както на работниците, така и на организациите. Те включват обсъждане и разработване на индивидуални 
работни планове за работа от разстояние и изясняване на приоритетите; яснота относно сроковете и очакваните 
резултати; договаряне на обща система за сигнализиране на готовност за работа; гарантиране, че мениджърите и 
колегите зачитат системата.  
Предприятията с работници от разстояние трябва да разработят специални програми за дистанционна работа, 
съчетаващи мерки за управление на работата и изпълнението с информационни и комуникационни технологии и 
подходящо оборудване, както и служби по трудова медицина за общо здраве, ергономично и психосоциално 
подпомагане, смятат от СЗО и МОТ.  
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√ Германия е в спешна нужда от нова Източна политика 
Русия и Китай днес представляват много различни предизвикателства от тези, пред които бе изправен Вили Бранд 
през 70-те 
Германският канцлер Олаф Шолц често и с право възхвалява Източната политика на своя велик социалдемократически 
предшественик Вили Бранд, който беше канцлер на Федералната република преди половин век. Всъщност Бранд 
превърна Ostpolitik в световно признат термин. Но 50 години по-късно геополитическият контекст се промени напълно и 
Шолц спешно се нуждае от нова Ostpolitik, пише за Financial Times Тимъти Гартън Аш, автор на „В името на Европа: 
Германия и разделеният континент”.  
През 1969 г., когато Бранд лансира това, което тогава се наричаше неговата „нова“ Ostpolitik, Западна Германия беше 
ревизионистка сила, която в крайна сметка търсеше обединение с Източна Германия, а Съветският съюз беше 
отбранителна сила на статуквото. Днес е обратното - обединена Германия е отбранителната сила на статуквото, а Русия 
на Владимир Путин е ревизионистката сила, готова да използва всички налични средства, за да възстанови хегемонията 
си над Украйна и други части на Източна Европа. 
Тогава икономическите отношения на Западна Германия с Русия бяха поставени в услуга на иновативния вариант на 
разведряване, преследван също от САЩ, Франция и Обединеното кралство. Osthandel, или източната търговия, проправи 
пътя за Ostpolitik. За първи път газът започна да тече по тръбопровод от Русия до Западна Германия през 1973 г. 
Дългосрочните резултати от това системно насърчаване на икономическите връзки включват настоящата енергийна 
зависимост на Германия от Русия. Нещата се обърнаха. Това може би обяснява отказа на Шолц, на пресконференцията 
след срещата с президента Джо Байдън във Вашингтон, да каже ясно, че ако Путин нахлуе в Украйна, газопроводът 
"Северен поток 2" се превръща мигновено в индустриална археология. 
Ostpolitik гамбитът на Егон Бар, съветникът на Бранд, беше като хвърляне от джудото: примамвате своя тежък и тромав 
противник, Съветският съюз, да се наведе толкова силно във вашата прегръдка, че с умело завъртане да го преметнете 
през рамо. Сега Путин, който има черен колан по джудо, е този, който се опитва да хвърли на тепиха тежката, бавно 
движеща се Германия. 
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През 70-те години, когато политиките на САЩ за разведряване умело разшириха китайско-съветското разделение, 
Западна Германия можеше да съсредоточи усилията си изцяло върху Съветския съюз. Но наскоро в Пекин Путин и 
китайският президент Си Дзинпин препотвърдиха руско-китайския алианс срещу Запада. Така че една нова Ostpolitik 
трябва да бъде и далекоизточна политика. За съжаление експортната зависимост на Германия от Китай е толкова остра, 
колкото и енергийната й зависимост от Русия. 
Нека добавя една последна, болезнена разлика. Бранд е една от най-вдъхновяващите фигури в следвоенната история на 
Европа. В дълбоко вълнуващ символичен израз на това, че демократична Германия учи уроците от миналото си, през 
1970 г. Бранд падна на колене преди паметника на героите от бунта във Варшавското гето през 1943 г. Но Герхард 
Шрьодер, последният социалдемократически канцлер преди Шолц, е една от най-позорните фигури в най-новата 
история на германската демокрация. След доста успешния му период като канцлер, приемането от Шрьодер на 
високоплатени ръководни позиции в „Северен поток“, „Роснефт“ и неотдавнашна номинация за борда на „Газпром“, 
докато изтъква постоянни извинения за репресиите и агресията на Путин, посрами наследството на Ostpolitik. 
Сега за добрите новини. Всички тези точки се разкриват красноречиво в германските медии, аналитични центрове и 
политически дебати. Дори ляволибералният седмичник Die Zeit, енорийското списание на църквата на Ostpolitik, изрази 
остри критики към онези германски социалдемократи, които продължават да говорят стари Ostpolitik баналности, 
неприспособени към новите обстоятелства. Тристранното коалиционно споразумение на Шолц, оформено от по-младите 
партии на Зелените и Свободните демократи, всъщност предписва значително преориентиране на Източната политика на 
страната. Тя трябва да бъде по-интегрирана в цялостната стратегия на ЕС, да бъде по-внимателна към правата на човека 
и демокрацията, и по-загрижена за балансирането интересите на страни като Украйна и Беларус със специалните 
отношения на Германия с Русия. Самият Шолц казва, че имаме нужда от „европейска Ostpolitik“. 
Ако не беше кризата в Украйна, която кацна на бюрото на Шолц в рамките на часове след като той стана канцлер, 
танкерът на Ostpolitik можеше постепенно да се обръща по бавния консенсуален начин, характерен за съвременната 
германска демокрация, докато политиката за зелена трансформация на неговото правителство постепенно отбива 
страната от руския въглерод. Но историята, този жесток надзорник, не му остави лукса на времето. Новият курс трябва да 
бъде определен веднага. Участието му на предстоящата Мюнхенска конференция по сигурността е златна възможност да 
го изложи. За да адаптира собствената си похвала към Източната политика на Бранд, визията на Шолц трябва да бъде 
умело замислена, геостратегическа и смела. Светът е в очакване. 
 
√ С газови централи Полша може и да не постигне въглеродна неутралност 
ВЕИ с батерии ще осигурят същата гъвкавост и сигурност за енергийната система, както газът, смятат от 
Carbon Tracker 
С плановете си за изграждане на газови централи Полша може да се размине с целите за въглеродна неутралност до 
2050 година. Изграждането на новите мощности ще струва на данъкоплатците 4,4 млрд. евро, пише Ройтерс, 
позовавайки се на изчисления на мозъчния тръст Carbon Tracker. 
Полша в момента разчита основно на въглищата за производство на електроенергия. Един от начините за отказа от това 
гориво, одобрени от правителството, предвижда удвояване на капацитета на газовите централи до над 8 гигавата до 
2030 година. 
Газът ще бъде използван като преходно гориво за полската икономика преди да превключи на възобновяеми източници 
и ядрена енергия. 
В страната ще бъдат изградени общо пет газови централи, които да бъдат въведени в експлоатация между 2023 година и 
2027 година. Според изчисленията, базирани на инвестициите и цената на електроенергията през целия жизнен цикъл на 
централите, обаче на Полша ще бъде по-изгодно да построят нови вятърни централи - офшорни и на сушата, както и 
соларни панели. 
Оценката на изследователите сочи, че възобновяемата енергия, съпроводена с изграждането на батерии, ще може да 
покрие пиковете в търсенето и ще осигурят гъвкавост, каквато биха предоставили и новите газови централи. От 2024 
година соларни централи с технология за съхранение ще предоставя по-евтина енергия от газовите централи. За 
вятърните централи този срок е 2025 година. 
От Carbon Tracker отбелязват още, че сега не е моментът за европейските държави да увеличават зависимостта си от 
природния газ. От организацията отбелязват рекордните цени на газа в последните месеци, както и нарастващото 
напрежение между Русия и Украйна. 
Освен газови централи Полша анализира и потенциала си на офшорните централи. Изчисленията са, че до 2030 година 
може да се изградят 6 гигавата вятърни мощности и да се увеличи до 11 гигавата до 2040 година. В момента страната има 
инсталирани 7 гигавата вятърни централи на сушата и 6,7 гигавата соларни централи. 
 
√ Забрани за внос: Китай засилва търговския спор с Литва заради Тайван 
В петък комунистическата страна очевидно спря и вноса на говеждо месо, млечни продукти и алкохол от 
европейската страна 
На фона на дипломатическия спор с Литва относно статута на Тайван Китай допълнително засили търговския си спор с 
балтийската държава. Китайските митници са спрели и вноса на говеждо месо, млечни продукти и алкохол от държавата 
членка на ЕС, става ясно от техни изявления и съобщения в медиите в петък. Ескалацията последва завеждането на дело 
срещу Китай в Световната търговска организация (СТО) от страна на Европейския съюз преди две седмици. Причината са 
предишни търговски ограничения, които Пекин вече е наложил на Литва, припомня DPA.  
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Китай е недоволен, защото балтийската държава подобрява непрекъснато отношенията си с Тайван. Тя позволи на 
демократичната островна република да открие представителство под свое име в литовската столица Вилнюс. Китай 
протестира, тъй като не смята Тайван за независима държава, а за част от Народната република, и се стреми да я изолира 
в международен план. В отговор на литовското решение през ноември Пекин влоши дипломатическите си отношения с 
Литва, оттегли посланика си и оттогава е представляван само от един шарже д'афер. 
Китайските митници не посочват причина за забраната за вноса на говеждо месо. Хонконгският вестник South China 
Morning Post обаче цитира писмо от митницата, според което литовските власти не били предоставили достатъчно 
информация за говеждото месо и млечните продукти. Били са получени и оплаквания относно сроковете на годност на 
литовската бира. По-рано литовски износители съобщиха неколкократно, че са били отстранени от митническата система 
на Китай и не са могли да изпълнят пратките си.  
Правителството на Тайван осъди китайския натиск върху Литва, като обвини Пекин в „тормоз", който нарушава 
световната търговска система. Говорителят на китайското външно министерство отхвърли обвиненията в принудителни 
мерки като неоснователни. По-скоро Литва трябвало да „поправи грешките си" и да признае принципа за „единен 
Китай", към който се стреми Пекин. 
Последният залп в спора с Китай се случва, докато ЕС готви нов механизъм за борба с принудата, който ще позволи 
контрамерки в ситуации като литовския случай. 
„Призоваваме страните членки на ЕС и Европейският парламент да ускорят работата по механизма за борба с принудата, 
тъй като това ще ни даде възможност да действаме бързо и ефективно, когато сме изправени пред икономическа 
принуда“, заяви преди време заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис. 
ЕС е една от първите юрисдикции, която създава такъв инструмент, а спорът Литва-Китай предизвика интерес сред 
дипломатите за обсъждане на подобен инструмент на ниво Г7, казва представител на ЕС. 
 
√ Ще успеят ли електромобилите да ликвидират индустрията на Big Oil? 
Въпреки ръста при продажбите елкетромобилите остават малък дял от световния автопарк, доминиран от 
петрола  
Докато глобалният енергиен преход набира инерция, индустрията на чистата енергия продължава да се разширява с 
бързи темпове. Преди десетилетие в световен мащаб са продадени общо 130 000 електромобила, докато днес същите 
обеми се отчитат за седмица. Секторът на електромобилите играе шах, докато всички останали индустрии разиграват 
дама, ако можем с подобно клише да опишем възхода на електрическата мобилност. За да се потвърди това - 
продажбите на изцяло електрически и плъгин хибридни коли през 2021 г. нарастват над два пъти спрямо 2020 г. до около 
6,6 млн. броя, пише Oilprice. 
Електромобилиър представляват 8,6% от световния пазар на леки коли през 2021 г. спрямо едва 2,5% през 2019 г., според 
изчисления на Международната агенция по енергетика (МАЕ). 
Както се очакваше, Tesla Inc. остава компанията, която продължава да води по продажби при електромобилите, с 936 000 
продадени коли през миналата година. Концернът на Илон Мъск продаде 352 000 електрически превозни средства в 
САЩ, 321 000 в Китай и 170 000 в Европа.  
Общите продажби на електромобили в САЩ достигат 487 460 броя за 2021 г, което представлява ръст от 89% спрямо 
отчетените през 2020 г. 257 872 продажби. 
Вторият в глобалната класация Volkswagen AG успява да продаде 762 000 електрически коли, като тук влизат всички 
марки в рамките на германската автомобилна група. Трети е китайският концерн BYD с 598 000 продажби, следван от 
General Motors (517 000) и Stellantis (343 000). 
Въпреки че Tesla остава пазарен лидер с дял от 14,2% в глобален план и 65,8% за САЩ, конкуренцията продължава да 
напредва. Bank of America прогнозира, че делът на Tesla на американския пазар ще спадне от 78% през 2018 г. до около 
20% през 2024 г., докато IHS Markit очаква този дял да се свие до по-малко от 15% до 2027 г. 
Това огромно свиване на пазарния дял обаче няма да се дължи на слабост от страна на Tesla – компанията се очаква да 
поддържа стабилен растеж през текущата година – а по-скоро поради експлозивния растеж от електромобилната 
вселена с 146 модела, които се очаква да бъдат пуснати в продажба в САЩ през 2025 г., в сравнение със само 24 през 
2020 г. 
Намаляване на търсенето на петрол 
Очевидно инвеститорите в петрол и газ не гледат с особен ентусиазъм към тези данни, като се има предвид, че 
електромобилите се разглеждат като заклет враг на сектора. Последният доклад за електрическата мобилност 
предполага, че преходът от двигатели с вътрешно горене към електромобили се случва с по-бърз от очакваното темп, 
може би до голяма степен заради пренасочването на традиционните автопроизводители към по-чисти аналози, 
отколкото поради появата на изцяло електрически стартъпи. 
През последните няколко години инерцията при електромобилите се засили благодарение на манията по екологичните, 
социалните и управленските критерии (ESG) и преходът към възобновяема енергия. Миналата година беше отбелязан 
нов връх в рамките на електромобилната индустрията, след като световният пазар на електрически автомобили 
регистрира ръст от 41%, според МАЕ. 
Според Акшат Рати от Bloomberg всеки пикап F-150 Lightning заличава над 50 барела петрол от търсенето на „черно 
злато“ завинаги. 
F-150 Lightning е електрически аналог на флагмана на Ford Motors Ford-150. 
Унищожението на петролната индустрия от елкетромобилите започна да се пропагандира още преди няколко години, 
когато икономиста от Станфордския университет Тони Себа и други експерти предсказаха краха на петрола до 2030 г. 
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Но каква заплаха всъщност представлява революцията на електромобилите за сектора на изкопаемите горива? 
Доклад на IHS Markit показва, че през 2020 г. леките електрически превозни средства, както и електрическите градски 
автобуси и двуколесните електромобили, колективно изтриват около 370 000 барела на ден от световното потребление 
на петрол, цифра, която се очаква да расте. до 1,5 милиона барела на ден до 2025 г., което се равнява на около 1,4% от 
прогнозното ниво на общото световно търсене на петрол. 
Електрифицирането на американските превозни средства е жизненоважна част от борбата с изменението на климата, 
като се има предвид, че транспортният сектор представлява 21% от общите емисии на парникови газове. Разрастващият 
се сектор на електромобилите се движи с пълна пара напред, но трябва да се бори с над вековната доминация на 
двигателя с вътрешно горене. 
Bloomberg New Energy Finance (BNEF) прогнозира, че електромобилите ще представляват около 8% от световния автопарк 
до 2030 г. и ще достигнат 31% до 2040 г. Според BNEF ще са необходими поне две десетилетия преди продажбите на 
електромобили да достигнат 60% от общите такива. 
Както Дийн Форман, главен икономист в Американския петролен институт, казва шеговито: „Електромобилите могат „да 
изядат традиционния пазарен дял на течните изкопаеми горива, но това до голяма степен е проблем при една развита 
икономика или богата страна“. 
BNEF изчислява, че търсенето на петролни горива ще достигне връх през 2027 г., но ще отнеме още десетилетие, за да се 
почувства съществено въздействието на напредъка при електромобилите. Емисиите ще намалеят почти наполовина до 
2050 г., но секторът все още няма да бъде близо до въглероден неутралитет. В най-добрия сценарий до средата на века 
търсенето на изкопаеми горива за автомобили ще падне под нивата, наблюдавани за последно в началото на 70-те 
години на миналия век. В този случай емисиите, свързани с петрола, ще се свият до 3,4 гигатона до 2050 г., от почти 6,5 
гигатона през 2019 г. 
Въпреки това секторът на електромобилите може да навреди на петролния сектор в дългосрочен план, като BNEF 
прогнозира, че електрическите превозни средства и превозните средства с горивни клетки ще изтрият 21 милиона 
барела петрол на ден в търсенето на горивото до 2050 г. 
С други думи, вероятно ще минат десетилетия преди въздействието на революцията на електромобилите да започне 
наистина да се усеща в сектора на изкопаемите горива. 
 
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници  
в. 24 часа - Край на бедността - амбицията на Василев 
в. Монитор - Туроператори менте ни водят на екскурзии 
в. Монитор - Закъснението на F-16 - риск за суверенитета ни 
в. Телеграф - Гаражът настигна апартамента 
в. Труд - 2022 - двойна инфлация, икономиката слаба 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Според данни на производители и търговци: Прогноза, че дизел и бензин ще станат 3 лева, направи пак 
хибридите модни 
в. 24 часа - Радев сочи Русия като заплаха, иска спешно от кабинета пари за нови оръжия 
в. Монитор - Бюджет 22: 63,2 млрд. лв. разходи и 4,1 % дефицит 
в. Телеграф - Пандемията изтри 128 милионери 
в. Труд - Шефът на КЕВР е избран незаконно 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Иван Гешев, главен прокурор: Нямам притеснения, за последните 2 години съм най-проверяваният човек, 
който работи за държавата 
в. 24 часа - Васил Симов главен изпълнителен директор на "Софийска стокова борса" АД: Не може една борса да е 
държавна -все едно да имаме дървено желязо 
в. Монитор - Йордан Чорбаджийски, председател на УС на Националната лозаро-винарска камара: 10 млн. литра 
нелегална ракия годишно се произвежда у нас 
в. Телеграф - Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма: 280 000 стягат куфари за великден 
в. Труд - Политологът доц. Стойчо Стойчев пред "Труд": Властта създава усещането, че върши голяма работа 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Министерство на иновациите, вземете пример от Литва! 
в. Монитор - Поредната забрана препусна на каруца 
в. Телеграф - Гаражите ще стават все по-скъпи 
в. Труд - Радост и щастие за избирателите 
в. Труд - На кого има да си връща Бойко Рашков? Част II 
в. Сега - И като загърмяха пиратки под Промяната... 
в. Сега - Три слаби вуза правят ли един силен? 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок” 
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- За състоянието на въоръжените ни сили, бюджета на армията и адаптирането й към концепцията на НАТО за 
възпиране и отбрана. Специален гост: началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов 

- Какви рискове крие приетият на първо четене в парламента бюджет за годината? В студиото депутатът от ГЕРБ 
Деница Сачева 

- Скандали, трусове и спорове през седмицата – анализ на политолозите Първан Симеонов и Стойчо Стойчев. 
- Жена твърди, че е обявена за починала от РЗИ. Оттам отричат. Как се е стигнало до абсурдната ситуация?  

НТВ, „Здравей, България“ 
- Пореден случай на насилие между деца. Подигравка заради физическо увреждане ли стана причина за 

организиран бой между ученици в Монтана? 
- За кого какво е предвидено в новия бюджет на държавата? Има ли разнобой в управляващата коалиция за 

размера на максималния осигурителен доход? Гост в студиото - Елисавета Белобрадова от „Демократична 
България”. 

- Как митничари задържаха куфар с кокаин в багажа на пътник и кои са най-новите хитрости на трафикантите? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 11 февруари 
София. 

- Експертните екипи на министерствата на външните работи на Република България и Република Северна 
Македония ще проведат четвъртата си среща в София. 

- 11 февруари е обявен за Европейски ден на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 със 
Съвместна тристранна декларация на Европейската комисия, Европейския Парламент и Съвета от 2009 г. и се 
чества официално в страните-членки от Общността. От 10:30 ч., в онлайн формат, ще бъде представена 
нововнедрената в националната система услуга - разширена мобилна локализация (Advanced mobile location – 
AML), която при спешна комуникация с телефон 112 се активира автоматично от смартфона на потребителя, 
изпращайки данни за неговото точно местоположение директно до 112 чрез SMS. 

- Във връзка с изпълнение на инвестиционен проект за реконструкция на уличен водопровод по ул. „Битоля“, ж.к. 
„Белите брези“ се налага спиране на водоподаването от 09.00 до 21.00 часа на клиентите на „Софийска вода”, 
живеещи в няколко района, съобщиха от "Софийска вода". 
Районите са следните: 
бул. „Гоце Делчев“ (нечетни номера) от ул. „Дойран“ до бул. „България“ 
ул. „Нишава“ от ул. „Проф. д-р Димитър Атанасов“ до бул. „България“ 
ул. „Битоля“ от ул. „Хайдушка гора“ до бул. „Гоце Делчев“ и ЧЕСОУ „Дорис Тенеди“. 

- От 19:00ч. в НЧ „Славянска беседа 1880“ ще се състои Отворена среща – беседа #11 с актьора Валентин Ганев  
*** 
Стара Загора 

- От 13:30 часа в Културен център „Стара Загора“- фоайе, етаж 2, ще бъде представен значим проект в областта на 
културата и туризма, който ще бъде осъществен в Стара Загора. По инициативата и с подкрепата на Община 
Стара Загора. В пресконференцията ще вземат участие зам.-кметът Милена Желева, актрисата Яна Маринова, 
актьорът Пенко Господинов, продуцентът и сценарист Николай Колев-Нико, продуцентът Христо Дерменджиев и 
режисьорът Андрей Андонов. 

*** 
Велико Търново 

- На 11-ти февруари ще се проведе традиционния конкурс за най-добро домашно вино обяви Община Лясковец. 
Заради действащите противоепидемични мерки и повишена заболеваемост специална програма за Деня на 
лозаря и винаря – 14 февруари няма да има. 

*** 
Русе 

- Превантивно-информационният център в Русе отбелязва Деня за безопасен интернет. 

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

