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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ Националният съвет на АИКБ подкрепи категорично министър Даниел Лорер в необходимостта от създаването на 
условия за устойчив, бърз и качествен икономически растеж 
Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепи категорично министър Даниел 
Лорер в необходимостта от създаването на условия за устойчив, бърз и качествен икономически растеж – посредством 
решително ограничаване на корупцията, намаляване на административните тежести, създаване на условия за 
насърчаване на иновациите и инвестициите. 
„Радвам се, че стартираме форма на диалог с бизнеса. За Министерство на иновациите и растежа е изключително важно, 
че в лицето на АИКБ откриваме поддръжници за най-голямата ни цел, а именно България да е добро място за правене на 
бизнес. Икономическият растеж е това, което ще извади страната ни от дъното на класациите и в името на тази 
идеология ще работим за повече иновативен и устойчив растеж. Основната ни цел е да гоним икономически ръст от 5%, 
да премахнем административните пречки пред бизнеса и, разбира се, нулева толерантност към корупцията“, заяви 
министър Даниел Лорер. 
По думите му за пряка подкрепа на инвестициите в предприятия са предвидени 800 млн. лв. по ПВУ и ReactEU. От 
Министерство на иновациите и растежа заявиха готовност за съвместна работа с АИКБ по Стратегията за интелигентна 
специализация и възможността за по-голяма прогнозируемост за бизнеса. 
Представителите на НС на АИКБ предложиха опростяване на процедурите за кандидатстване за европейски средства, 
повишаване на прозрачността, удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения. Те подчертаха 
огромната роля на грантовото финансиране за мобилизиране на частни инвестиции и изразиха убеденост, че пазарът в 
България вече е добре наситен с финансови инструменти. Пряката подкрепа за предприятията от своя страна би 
осигурила нужната ликвидност и ще насърчи и активира допълнителни частни инвестиции за подкрепа на иновациите и 
инвестициите за технологична модернизация, цифровизация, киберсигурност, енергийна и ресурсна ефективност. 
 

 
 
По думите на председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев 2/3 от иновациите в световен мащаб се правят в 
индустрията, а българските предприятия реализират инвестиции в размер на 20 млрд. лв. годишно. Целта е да ги 
направим 30 млрд. лв. При рязко подобряване на бизнес климата и по-агресивен подход при пряката подкрепа на 
инвестициите, тази цел е постижима. 
„Като най-представителната организация на работодателите на национално равнище АИКБ е силно ангажирана с 
проблемите на бизнеса. АИКБ приветства амбициозната програма на правителството, която поставя акцент върху 
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икономическа политика, насочена към насърчаване на иновациите, инвестициите и осигуряването на устойчив растеж на 
българската икономика. Смятаме, че с общи усилия ще успеем да помогнем за предприемането на резултатни мерки за 
преодоляване на трудностите и предизвикателствата и за ускоряване на икономическия растеж, който е средството за 
устойчиво повишаване на доходите“, заяви още Васил Велев. 
По време на заседанието Националният съвет прие приоритетите в дейността на АИКБ за периода 2022 – 2024 г., които 
ще бъдат предоставени за одобрение от Общото събрание на АИКБ. Те са разделени в шест големи категории – 
Макроикономическа политика, Индустриална политика, Развитие на капиталови пазари, Насърчаване и подпомагане на 
инвестициите, научноизследователска и развойна дейност, Човешки ресурси и Международна политика. А сред 
ключовите са гарантиране на необратимост на реформите в енергетиката, регулаторните режими да бъдат прегледани и 
сведени до минимално изискуемите по европейското законодателство, с такси до размера на съответните разходи и с 
мълчаливо съгласие навсякъде, където е възможно, както и запазването на стабилна фискална политика и ниски 
равнища на данъчните ставки. 
На заседанието бяха приети и нова група членове, с които АИКБ увеличава още повече представителността си. Сред тях 
са „Арсенал“ АД, Българска асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия, „Метрикс“ ООД и други. 
 
√ АИКБ организира дискусия на тема: „Дългосрочна визия за развитието на българската електроенергетика“ 
Имаме удоволствието да Ви поканим на дискусия, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България, 
на тема: „Дългосрочна визия за развитието на българската електроенергетика“. Дискусията ще се проведе на 17 
февруари 2022 г. от 15.00 часа в хибриден формат – присъствено в зала „Средец“ на София Хотел Балкан (бивш 
„Шератон“) и онлайн в платформата Zoom. 
По време на дискусията ще бъде представена Програма за развитие на сектора, разработена от енергийните експерти на 
АИКБ в няколко варианта. Ще се проведе обсъждане – както на предложените варианти, така и на други възможни 
сценарии за развитие. В дискусията са поканени да участват представители на всички заинтересовани страни, в т. ч. 
производители на електроенергия, оператори на преносни и разпределителни мрежи, крайни потребители, научна 
общност, неправителствен и държавен сектор. Разчитаме на активен обмен на мнения, който да даде добро начало за 
пълноценни, задълбочени, експертни дебати по темата. Крайният резултат цели постигане на балансирана, устойчива, 
дългосрочна енергийна стратегия, която да намери отражение в съответните национални документи, организационни 
стъпки и реализация. 
Моля да потвърдите участието си, като укажете дали ще присъствате лично или онлайн, на телефон 02/963 37 52 или 
електронна поща: office@bica-bg.org до 15.02.2022 г. Линк за срещата ще Ви бъде изпратен след потвърждение на 
участието от Ваша страна. Ще бъде наличен и стрийминг в реално време. 
Участниците, които желаят да направят изказване, следва да заявят това предварително поради хибридния формат на 
мероприятието. 
Бихме искали да Ви информираме, че във връзка с променящата сe всеки ден епидемиологична обстановка, свързана с 
COVID 19, и с оглед опазване на здравето на всички участници, базирайки се на последната заповед на министъра на 
здравеопазването, в събитие с мащаб от 50 души, присъствен формат, ще се допускат САМО участниците, които 
при регистрация представят: 
– документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19. За завършена ваксинационна схема се приема 
поставянето на съответен брой дози от ваксини срещу COVID-19, посочени в приложение към заповедта, и 
изтичането на 14-дневен период, след поставяне на последната доза; 
– документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция 
(PCR) или бърз антигенен тест за COVID-19 – документ за преболедуване; 
– отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началото на събитието изследване по метода на 
полимеразна верижна реакция (PCR) или бърз лабораторен антигенен тест за COVID-19. 
 
√ Апел към бизнеса: „Дари книга, подари любов!“ 
Асоциация „Българска книга“ отбелязва Международния ден на даряването на книги 14 февруари с призив към 
компаниите и частните лица да дарят книги. Кампанията под наслов „Дари книга, подари любов“ е още един повод да 
подарим книга на институциите, които се грижат за духовното ни израстване и образование, съхраняват книгата като 
ценност и озаряват със знания, а именно – училища, библиотеки, читалища. 
Международният ден на даряването на книги или International Book Giving Day, се чества за пръв път през 2012 година. 
Към момента 44 държави подкрепят инициативата, сред които Франция, Индия, Бразилия, Дания, Германия, Египет, 
Канада, Мексико, Унгария и България. 
В България Международният ден на книгодаряването (International Book Giving Day) се отбелязва за пети пореден път. 
Традиционно благотворителната кампания ще продължи през целия февруари и събраните книги ще бъдат изпратени в 
библиотеки и читалища – там, където книгата е на почит. Приемат се книги за читатели от всички възрасти в добър 
търговски вид, издадени не по-рано от 2016 година. 
Пунктовете за приемане на книги в София са: Книжарница „Кибеа“ – ул. „Хан Крум“ № 15, Книжарница „Рибка“ – ул. „6-и 
септември“ № 37. 
Организаторите на кампанията се обръща към бизнеса и всички хора, които вярват в силата на книгата, с апел да купят 
книги и да ги дарят на своите любими училища, библиотеки, читалища. Даряването на книга е акт на корпоративна 
социална отговорност, но не само. Включвайки се в Акция „Книгодаряване”, компаниите се превръщат и в посланици на 
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четенето, изтъкват важността на книгите и четенето като част от формалното и неформално образование, споделят 
любовта си към книгите. 
Акция „Книгодаряване” е естествено продължение на кампанията „Купи 1 книга”, която стартира през април 2019 година 
с цел да подпомогне книгата във време на пандемия, да я съхрани като ценност и да гарантира нейното бъдеще. 
 
БНТ 
 
√ Започна общественото обсъждане на редактирания План за възстановяване 
Започна общественото обсъждане на редактирания от новото правителство План за възстановяване и устойчивост. 
Той предвижда 3,6 млрд. лв. за икономически мерки, 5,5 млрд. лв. за енергиен преход, 2,4 милиарда за дигитализация и 
свързаност и около 2 млрд. лв. за социални мерки. Новите разчети бяха обсъдени със синдикати и работодатели. 
Общественият съвет към министъра на финансите обсъди част от редактирания план за възстановяване и устойчивост, по 
който страната ни се надява да получи 12 милиарда лева безвъзмездно европейско финансиране. Пред синдикати и 
браншови организации бяха разгледани проектите в секторите Транспорт и здравеопазване. 
Министрите на иновациите Даниел Лорер и на икономиката Корнелия Нинова пък се срещнаха с работодателските 
организации, за да се запознаят с техните виждания за приоритети в плана. 
Проектите в редактирания план са основно преработени, защото в стария му вариант не са отговаряли на основните 
приоритети, заложени от Брюксел - зеленият преход и и екологичната инфраструктура. Това заяви Асен Василев и обясни 
кои са претърпели най-голяма промяна: 
"Идеята тук е въобще да видим какво има в момента в плана и къде има по-големи промени, тъй като 
транспортът е едно от местата, в което има по-големи промени заедно със здравеопазване и енергетика и 
електронно управление. Това са места, където има сериозни проблеми. Иначе другите не са пипани чак толкова 
детайлно", заяви финансовият министър. 
В сектор "Транспорт" е предвидено изграждането на интермодален терминал в Русе, купуване на 42 мотриси за 
регионални превози за 373 млн. лв. За основните жп направления в страната са заложени 20 електрически влака с 
максимална скорост от 200 км/ч. 217,5 млн. лв. пък са насочени към третия етап на столичното метро. 
Синдикатите не останаха доволни 
"Във вашата презентация и, най-вече, това, което не видяхме и ни притеснява - като един от най-засегнатите 
сектори- авиацията и пътният транспорт въобще не са намерили място в последния вариант", заяви Румяна 
Димитрова от КНСБ. 
Вицепремиерът обясни, че Европа дава пари само за "зелени" проекти в плана. 
"Нормален автомобилен транспорт, с двигатели с вътрешно горене, той просто е недопустим. Няма как нещо 
такова да бъде финансирано под някаква форма през този план конкретно", поясни Василев. 
В сектор "Здравеопазване" са заложени 6 проекта , сред които интеграция на система 112, Спешна въздушна помощ с 5 
хеликоптера, допълнителне средства за високоспециализирана медицинска апаратура за педантични и онкоболници, 
модернизиране на психиатричната помощ. 
Стоматолозите останаха недоволни. 
"Вие чухте 6-те програми. Да сте чули нещо за дентална медицина? Няма и да чуете", коментира д-р Николай 
Шарков от Българския зъболекарски съюз. 
Министърът иновациите и растежа Даниел Лорер вчера и днес се срещна с всички работодателски организации, за да ги 
запознае с проектите, които се финансират през неговото ведомство. 
"В Плана за възстновяване устойчивост, който е в Министерството на иновациите, сумите са между 1,3 и 1,4 млрд. 
лв., които, грубо казано, са планирани да бъдат разпределени по равно в момента между финансови инструменти и 
безвъзмездни грантове, които ще бъдат с определен интензитет", уточни Лорер. 
Бизнесът се срещна и с министър на икономиката Корнелия Нинова, за да поиска промяна на начина за финансиране. 
"Нашата обща позиция е да настояваме да се увеличат в проценти като средства парите, които да се отпускат на 
българската икономика и индустрия под формата на пряка помощ и да се намалят тези, които са предвидени като 
финансови инструменти", каза икономическият министър Корнелия Нинова. 
"Бърза пряка подкрепа на инвестициите. Това е начинът да се увеличи продуктивността на предприятията, 
продажбите, печалбите, но най-вече заплатите на работещите", допълни председателят на АИКБ Васил Велев. 
Крайният срок за усвояване и отчитане на средствата по Плана е 30 юни 2026 година. В противен случай страната ни ще 
трябва да ги върне в Брюксел в пълен размер. 
 
√ Нинова, работодателите и синдикатите ще настояват за повече пряка помощ по Плана за възстановяване 
Вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова се срещна в петък с работодателските организации и 
синдикатите във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост. На брифинг след срещата Нинова заяви, че ще 
настояват за повече средства по Плана за възстановяване, които да са в пряка помощ на предприятията у нас. 
"Нашата обща позиция е да настояваме да се увеличат в процент и като средства парите, които да се отпускат на 
българската икономика и индустрия като пряка помощ и да се намалят тези, които са предвидени като финансови 
инструменти, заяви Корнелия Нинова. 
Има достатъчно възможности за използване на финансови инструменти, които не са оползотворени от българската 
икономика и не смятаме, че нови такива ще помогнат на икономиката, добави тя. Това ще бъде в помощ на 
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предприятията, които в този момент трябва да се възстановят след кризите, да могат да заплащат на служителите си и да 
се модернизират. 
"На пазара в момента има кредитен ресурс за дялови инвестиции над 4.5 млрд. лв., а вече трета година няма 
нито лев пряка подкрепа за иновации и инвестиции. От друга страна, българските компании, в резултат на 
насложилите се кризи - коронавирус, в енергетиката, тяхната ликвидност и кредитоспособност е допълнително 
влошена", каза председателят на АИКБ Васил Велев. 
Представена е статистика от БНБ, според която от 2014 до 2021 г. кредитите на предприятията са се увеличили с 3%, 
докато общите потребителски кредити - с над 30%, допълни Велев. Предприятията не могат да поемат повече кредити, 
тъй като са свръхзадлъжнели, а в същото време заради кризите ограничават обема си на работа и нямат растеж, уточни 
министър Нинова. 
Тези мерки са обсъждани както с коалиционните партньори, така и с другите групи в парламента, каза още тя. Заяви, че 
дори да имат различия с финансовия министър, са готови за допълнителни разговори. 
"Още в началото на кризата и по време на правителството на Борисов нашата позиция беше за по-малко кредити и 
повече пряка помощ. Ако ни питате като партия и като коалиционен партньор, за нас това е последователна и 
аргументирана позиция", категорична е Нинова. 
 
бТВ Новините 
 
√ Нинова, синдикати и работодатели искат повече пряка помощ в Плана за възстановяване 
Тя проведе срещи с национално представените им организации 
Постигнахме консенсус да се увеличат средствата за пряка помощ за икономиката в процентите, заложени в Плана за 
възстановяване и развитие. Това обяви вицепремиерът Корнелия Нинова, след като проведе срещи с работодатели и 
синдикати по тяхно настояване. 
Васил Велев от АИКБ посочи, че предприятията са изчерпали възможностите си да получават кредити заради 
задлъжнялостта и затова се обяви за „по-сериозно инвестиране на широк фронт“, скъсяване на веригите на доставки и 
бърза пряка подкрепа – даже и преди окончателното одобряване на плана. 
Нинова подчерта, че за БСП „това е последователна и аргументирана позиция“. 
Вътре в коалицията ще има още разговори по темата: „Сигурно имаме нюанси и различия, но сме отворени за абсолютно 
колегиален партньорски нормален разговор, а още повече, че зад позицията, която днес изразяваме, стоят национално 
представените работодателски организации и синдикати. Тоест това е преобладаващото мнение на българската 
икономика и индустрия и синдикатите, за да се запазят работните места и да се повишават доходите вече и със техните 
аргументи, не с нашите партийни или като парламентарна група, но и с техните аргументи. Мисля, че ще бъдем по-силни 
в тези разговори“. 
 
Дарик Радио 
 
√ Нинова: Настояваме да се увеличи пряката помощ за икономиката в Плана за възстановяване 
Според председателя на АИКБ Васил Велев на пазара има свободни кредитни инструменти, но никой не иска да 
кандидатства за тях 
Днес проведохме предвидените срещи с работодателите и синдикатите по тяхно настояване. Постигнахме консенсус да 
се увеличат средствата за пряка помощ за икономиката в процентите, заложени в Плана за възстановяване и 
устойчивост. Това каза министърът на икономиката и индустрията Корнелия Нинова на брифинг след срещата. 
„Нашата обща позиция е да настояваме за увеличение в проценти и средства пряката помощ за икономиката и 
индустрията, и да се намалят тези, които са предвидени като финансови инструменти. Има достатъчно такива 
инструменти, които не са оползотворени от българската икономика, производства и предприятия. Тези 
възможности остават и занапред. Не смятаме, че въвеждането на нови такива ще помогне на реалната икономика 
и производство. Ето защо в бъдещите обсъждания с партньорите ни заедно ще настояваме да се увеличи процента 
за пряка помощ към българската икономика и индустрия“, допълни Нинова. 
 

 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/ninova-sindikati-i-rabotodateli-iskat-poveche-prjaka-pomosht-v-plana-za-vazstanovjavane.html?fbclid=IwAR1_0XGo3xVY0DPUSkYhF2q42to8vNsQFQ8f_IgiCDouDsvNC_1CAADauQ0
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На пазара в момента има кредитен ресурс и ресурс за дялови инвестиции – публичен и частен, български и 
международен, в размер на над 4.5 милиарда лева. В същото време вече трета година няма нито лев за пряка подкрепа 
за иновации и ивнестиции. От друга страна българските компании в резултат на кризите са с допълнително влошена 
кредитоспособност и платежоспособност. Затова представихме и статистика от БНБ за последните 7 години, която сочи, 
че кредитите на предприятията са се увеличили с 3%. Докато общите потребителски и ипотечни са скочили са над 30%. 
Тоест, на пазара има достатъчно свободни кредитни инструменти, но никой не иска да кандидатства за тях. Това каза 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
 
Дарик Нюз 
 
√ Нинова ще предложи повече пряка помощ за икономиката в Плана за възстановяване 
Нищо не рискува страната, ако започне изпълнението на Плана на възстановяване в подготвителната му част, 
заяви Васил Велев, председател на УС на АИКБ 
Има достатъчно възможности и до сега за използване на финансови инструменти, които не са били употребявани от 
българската икономика и предприятия. Ето защо добавянето на нови инструменти няма да помогне толкова. Настояваме 
за увеличаване на процента на пряка помощ на българската икономика и индустрия. Това заяви вицепремиерът и 
министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова. 
Васил Велев, председателят на УС на АИКБ заяви: "На пазара има кредитен ресурс за дялови инвестиции, публичен и 
частен, български и международен, над 4,5 млрд., а вече трета година няма нито лев за пряка подкрепа за иновации 
инвестиции. От друга страна българските компании в резултат на насложилите се кризи - в енергетиката и коронавируса, 
тяхната ликвидност и кредитоспособност е допълнително влошена. Затова предоставихме статистика от БНБ - от 2014 г. 
кредитите на предприятията се е увеличил с 3%, а потребителските - над 30%. На пазара има достатъчно възможности, но 
не се кандидатства за тях", посочи той. 
"Ние предложихме и второ решение. Процедурите по пряка подкрепа за ивнестиции в предприятията да започнат 
незабавно, независимо че не е приет още Плана за възстановяване и развитие. Може да сключваме договори и да се 
подготвим и преди да дойдат средствата. Нищо не рискува страната, ако започне изпълнението на Плана на 
възстановяване в подготвителната му част, нищо, че не е одобрен", коментира още Велев. 
"Тези предложения ще обсъдим с коалиционните партньори, защото представляват промяна в досегашните намерения 
по отношение на финансовите инструменти на пряка помощ. Изводът на бизнеса и синдикати е, че не могат повече да 
поемат кредити, защото са свръхзадлъжняли, същевременно няма растеж, затова е необходимо повече пряка помощ", 
посочи тя. 
 
Нюз.БГ 
 
√ Нинова не иска кредити за икономиката, а повече директна помощ 
Настояваме да се увеличат като процент и като средства парите за българската икономика и индустрия под формата на 
пряка помощ и да се намалят тези, които са предвидени като финансови инструменти по Плана за възстановяване и 
устойчивост. Това изрази като обща позиция вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова след среща с 
работодателските организации и синдикатите във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост. 
По думите й увеличаването на грантовете са най-добрата помощ за възстановяването на производствата, запазването на 
работните места, увеличаване на заплатите на работещите и модернизирането на предприятията. 
От своя страна председателят на АИКБ Васил Велев коментира, че тяхното искане е аргументирано и е възможност да се 
увеличи значително ръста на българската икономиката. Това би могло да се случи чрез бърза пряка подкрепа на 
инвестициите. И като второ предложение той посочи процедурите по пряка подкрепа за инвестиции и иновации в 
предприятията да започват незабавно, независимо от това, че Планът още не е одобрен. 
 
България он Еър 
 
√ Нинова: Трябва да се увеличат парите за икономиката като пряка помощ 
По думите на министъра трябва да се намалят средствата като инструменти по Плана за възстановяване 
Настояваме да се увеличат като процент и като средства парите за българската икономика и индустрия под формата на 
пряка помощ и да се намалят тези, които са предвидени като финансови инструменти по Плана за възстановяване и 
устойчивост. Това изрази като обща позиция вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова след среща с 
работодателските организации и синдикатите във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост. 
Министър Нинова коментира, че има достатъчно възможности до този момент за използване на финансови инструменти, 
които не са оползотворени от българката икономика и нови такива няма да помогнат реално на бизнеса. По думите ѝ 
увеличаването на грантовете са най-добрата помощ за възстановяването на производствата, запазването на работните 
места, увеличаване на заплатите на работещите и модернизирането на предприятията, съобщиха от пресцентъра на 
министерството. 
От своя страна председателят на АИКБ Васил Велев коментира, че тяхното искане е аргументирано и е възможност да се 
увеличи значително ръста на българската икономиката. Това би могло да се случи чрез бърза пряка подкрепа на 
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инвестициите. И като второ предложение той посочи процедурите по пряка подкрепа за инвестиции и иновации в 
предприятията да започват незабавно, независимо от това, че Планът още не е одобрен. 
Министър Нинова изрази надежда, че в един добър диалог на конструктивност, ще бъде взето най-правилното решение 
в полза на българската икономика. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Нинова: Настояваме да се увеличи пряката помощ за икономиката в Плана за възстановяване 
Това обяви министърът на икономиката след среща с работодатели и синдикати 
Днес проведохме предвидените срещи с работодателите и синдикатите по тяхно настояване. Постигнахме консенсус да 
се увеличат средствата за пряка помощ за икономиката в процентите, заложени в Плана за възстановяване и развитие. 
Това каза министърът на икономиката и индустрията Корнелия Нинова на брифинг. 
"Необходима е по-голяма помощ от тази, която сега е заложена в Плана, защото предприятията са задлъжнели и не 
могат да поемат повече кредити. Същевременно, заради коронавируса, обемът им на работа е намален", допълни 
Нинова. 
 „Вече трета година няма пряка подкрепа за иновации и инвестиции. Бързото финансиране е начинът да се увеличат 
продуктивността на предприятията, печалбите, както и заплатите на работниците в тях. Ние предложихме процедурите 
по пряка подкрепа за инвестиции и иновации да започнат незабавно, независимо, че Планът за възстановяване и 
устойчивост още не е одобрен”, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
 
Вести.БГ 
 
√ Нинова: Настояваме да се увеличи пряката помощ за икономиката 
Това обяви министърът на икономиката след среща с работодатели и синдикати 
Днес проведохме предвидените срещи с работодателите и синдикатите по тяхно настояване. Постигнахме консенсус да 
се увеличат средствата за пряка помощ за икономиката в процентите, заложени в Плана за възстановяване и развитие. 
Това каза министърът на икономиката и индустрията Корнелия Нинова на брифинг, съобщава NOVA. 
"Необходима е по-голяма помощ от тази, която сега е заложена в Плана, защото предприятията са задлъжнели и не 
могат да поемат повече кредити. Същевременно, заради коронавируса, обемът им на работа е намален", допълни 
Нинова. 
 „Вече трета година няма пряка подкрепа за иновации и инвестиции. Бързото финансиране е начинът да се увеличат 
продуктивността на предприятията, печалбите, както и заплатите на работниците в тях. Ние предложихме процедурите 
по пряка подкрепа за инвестиции и иновации да започнат незабавно, независимо, че Планът за възстановяване и 
устойчивост още не е одобрен”, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
 
Сега 
 
√ Нинова иска в плана за възстановяване повече грантове за бизнеса 
Вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова зае страната на бизнеса и заяви, че ще настоява в плана за 
възстановяване и устойчивост да се завиши делът на безвъзмездното финансиране за проектите на българските фирми. 
В петък тя се срещна с работодателските организации, които от доста време настояват за повече преки помощи, 
отколкото финансови инструменти. Последните са любима тема на премиера Кирил Петков и на министъра на 
иновациите и растежа Даниел Лорер, които смятат, че фирмите не бива да разчитат само на грантове. 
"На пазара в момента има достатъчен кредитен ресус и ресурс за дялови инвестиции - над 4.5 млрд. лв. и публични, и 
частни, докато вече трета година не се отпуска и лев за пряка подкрепа на иновациите и инвестициите", заяви Васил 
Велев, председател на АИКБ, след срещата в Министерство на икономиката и индустрията. Той подчерта, че 
възможностите за кредитиране на фирмите при нарастваща задлъжнялост, драстично повишение на разходите за 
енергия и намаляваща ликвидност, са се изчерпили. "Интересът към тегленето на заеми е минимален", каза Велев. И 
посочи данни, според които от 2014 г. насам кредитирането за бизнеса е нараснало с 3%, докато за домакинствата 
потребителските и жилищните кредити растат с 30%. 
Според работодателските организации е наложителна бърза пряка подкрепа на иновациите и инвестициите в 
българската икономика, за да може тя да повиши продуктивността си, продажбите, печалбите и заплатите на 
работещите. "Не трябва да пропускаме възможността, която ни дава плана за възстановяване, само с повече инвестиции, 
може да имаме ускорен икономически растеж", каза Велев. 
"Заставам зад това мнение на бизнеса. Фирмите не може да поемат повече кредити, а заради кризите, които 
ги застигнаха, нямат и растеж. Затова трябва да се увеличи пряката помощ в по-голяма степен от предвидената в плана", 
заяви Нинова. 
Тя посочи, че ще постави този въпрос пред коалиционните партньори и ще се опита "да промени общата картина". 
Работодателските организации настояват съотношението грантове-кредити в плана за въстановяване да стане 2:1, при 
сегашни 50/50. 
Докато се провеждаше срещата на работодателите с икономическия министър, в Министерството на финансите Асен 
Василев започна обществено обсъждане на плана по сектори с направените в него промени след забележките на 
Брюксел. 

https://nova.bg/news/view/2022/02/11/356717/%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
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Работодателските организации дават и друго предложение. Според тях и без одобрен от Брюксел план, правителството 
може да започне процедурите за кандидатстване с проекти за иновации и инвестиции в българските предприятия. "Те 
трябва да започнат незабавно. Нищо не рискуваме,  тъй като разходите по плана са допустими от 1 януари 2021 г.", 
посочи Васил Велев. По думите му така фирмите може да спечелят от 3 до 6 месеца, отколкото ако се чака одобряването 
на документа. 
 
Off News 
 
√ Нинова и работодатели ще се борят за повече помощи в Плана за възстановяване 
Министърът на икономиката Корнелия Нинова заедно с работодателите и синдикалистите ще настояват за увеличаване 
на преките помощи за предприятията по Плана за възстановяване и устойчивост, стана ясно след тяхна среща.  
По думите на министъра сега има достатъчно финансови инструменти, които не са използвани от икономиката, затова и 
въвеждането на нови няма да има полза. 
„В момента има кредитен ресурс за дялови инвестиции, но нито лев за пряка подкрепа на иновации и инвестиции. В 
резултат на кризите тяхната ликвидност е допълнително влошена. Според статистика на БНБ за 7 г. от 2014-2021 г. 
кредитите на предприятията са се увеличили с 3%, докато общият кредит - потребителските и за жилищно кредитиране, с 
над 30 %.Т.е., възможностите на предприятията да получават кредите спрямо тяхната задлъжнялост са достигнали едно 
насищане", добави председателят на АИКБ Васил Велев.   
Той обясни, че в момента на пазара има достатъчно финансови инструменти, които са свободни, но не се кандидатства за 
тях. За да се увеличи продуктивността на предприятията, продажбите и печалбите, включително и заплатите на 
работещите, трябва да се скъсят веригите за доставка чрез пряка подкрепа на инвестициите, става ясно още от думите 
му. 
"За да се ускори процесът, предложихме процедурите по пряка подкрепа на инвестиции и иновациите в предприятията 
да започват веднага, независимо, че Планът за възстановяване и устойчивост още не е приет", каза още Велев. 
Той припомни, че процедурите, свързани с разходите по плана, са допустими от 1 януари 2021 г. 
 
24 часа 
 
√ АИКБ подкрепи министър Лорер за създаване на условия за устойчив, бърз и качествен икономически растеж 
Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепи категорично министър Даниел 
Лорер в необходимостта от създаването на условия за устойчив, бърз и качествен икономически растеж посредством 
решително ограничаване на корупцията, намаляване на административните тежести, създаване на условия за 
насърчаване на иновациите и инвестициите, пише в съобщение на АИКБ. 
"Радвам се, че стартираме форма на диалог с бизнеса. За Министерство на иновациите и растежа е изключително важно, 
че в лицето на АИКБ откриваме поддръжници за най-голямата ни цел, а именно България да е добро място за правене на 
бизнес. Икономическият растеж е това, което ще извади страната ни от дъното на класациите и в името на тази 
идеология ще работим за повече иновативен и устойчив растеж. Основната ни цел е да гоним икономически ръст от 5 
процента, да премахнем административните пречки пред бизнеса и, разбира се, нулева толерантност към корупцията", e 
заявил министър Даниел Лорер, пише в съобщението. 
По думите на министъра за пряка подкрепа на инвестициите в предприятия са предвидени 800 млн. лв. по Плана за 
възстановяване и устойчивост (ПВУ) и ReactEU. От Министерство на иновациите и растежа заявиха готовност за съвместна 
работа с АИКБ по Стратегията за интелигентна специализация и възможността за по-голяма прогнозируемост за бизнеса, 
пишат от АИКБ. 
Представителите на националния съвет на АИКБ са предложили опростяване на процедурите за кандидатстване за 
европейски средства, повишаване на прозрачността, удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения. Те 
подчертават огромната роля на грантовото финансиране за мобилизиране на частни инвестиции и изразиха убеденост, 
че пазарът в България вече е добре наситен с финансови инструменти. Пряката подкрепа за предприятията от своя страна 
би осигурила нужната ликвидност и ще насърчи и активира допълнителни частни инвестиции за подкрепа на иновациите 
и инвестициите за технологична модернизация, цифровизация, киберсигурност, енергийна и ресурсна ефективност. 
По думите на председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев две трети от иновациите в световен мащаб се 
правят в индустрията, а българските предприятия реализират инвестиции в размер на 20 млрд. лв. годишно. Целта е да 
ги направим 30 млрд. лв. При рязко подобряване на бизнес климата и по-агресивен подход при пряката подкрепа на 
инвестициите, тази цел е постижима, е подчертал той. 
"Като най-представителната организация на работодателите на национално равнище АИКБ е силно ангажирана с 
проблемите на бизнеса. АИКБ приветства амбициозната програма на правителството, която поставя акцент върху 
икономическа политика, насочена към насърчаване на иновациите, инвестициите и осигуряването на устойчив растеж на 
българската икономика. Смятаме, че с общи усилия ще успеем да помогнем за предприемането на резултатни мерки за 
преодоляване на трудностите и предизвикателствата и за ускоряване на икономическия растеж, който е средството за 
устойчиво повишаване на доходите", е заявил още Васил Велев. 
По време на заседанието Националният съвет прие приоритетите в дейността на АИКБ за периода 2022 - 2024 г., които 
ще бъдат предоставени за одобрение от Общото събрание на АИКБ. Те са разделени в шест големи категории - 
Макроикономическа политика, Индустриална политика, Развитие на капиталови пазари, Насърчаване и подпомагане на 
инвестициите, научноизследователска и развойна дейност, Човешки ресурси и Международна политика. А сред 
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ключовите са гарантиране на необратимост на реформите в енергетиката, регулаторните режими да бъдат прегледани и 
сведени до минимално изискуемите по европейското законодателство, с такси до размера на съответните разходи и с 
мълчаливо съгласие навсякъде, където е възможно, както и запазването на стабилна фискална политика и ниски 
равнища на данъчните ставки. 
 
Банкеръ 
 
√ Лорер: Евросредствата вече няма да се усвояват, а ще се инвестират 
Средствата по оперативните програми вече няма да се усвояват, а ще се инвестират в икономиката, за да наваксаме 
загубеното през последното десетилетие, в което не сме ги използвали ефективно за постигане на икономически растеж. 
Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, който взе участие в заседанието на Националния съвет 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България. На него бяха дискутирани новият програмен период до 2027 г., 
като акцент беше поставен върху диалога с работодателските организации и върху Програмата за икономическа 
трансформация по Плана за възстановяване и устойчивост. 
Министър Лорер посочи, че мисията на Министерството на иновациите и растежа е да се навакса това изоставане 
посредством генерирането на икономически растеж и създаването на благоприятни условия за развитието на иновации в 
България. "Най-устойчивият растеж се получава, когато растем чрез иновации. Когато можем у нас да създаваме нови 
неща, които да движат икономиката за години напред, а не производства, които лесно могат да бъдат преместени“, 
изтъкна той. По думите му тази цел може да бъде изпълнена чрез осигуряването на бърз и прозрачен достъп на бизнеса 
до различните финансови инструменти. "Събирането им на едно място ще помогне за създаването на единни стандарти, 
по-добра ефективност и контрол на разходваните средства", допълни министърът. 
Лорер заяви, че заедно с работодателските организации ще работят за това евросредствата да не се получават вече 
трудно и през консултанти, както и за подобряване на ефективността на програмите. По думите му трябва да има баланс 
между финансовите инструменти и грантовете по програмите. 
Председателят на АИКБ Васил Велев каза, че Асоциацията отдавна е настоявала за държавен орган, отговарящ за 
иновациите и подчерта, че приветстват създаването на новото министерство. Обсъдиха и съвместните усилия за 
насочване на повече млади хора към предприемачеството. „Може да разчитате на подкрепа и за модернизация на 
страната и нулева толерантност към корупцията. Предстоят важни реформи“, изтъкна той. 
По време на срещата бяха обсъдени още въпросът за премахване на административни пречки пред бизнеса, връзката 
между иновации, наука и бизнес, както и опростяване на процеса по кандидатстване по програмите и връзката между 
образованието и научните изследвания. 
 
3E news 
 
√ Васил Велев: От 20 на 30 млрд. лв. годишно ще скочат инвестициите на българските фирми при рязко подобряване 
на бизнес климата 
800 млн. лв. са предвидени за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията по Плана за възстановяване и 
устойчивост и ReactEU, обяви Даниел Лорер пред АИКБ 
Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепи категорично министър Даниел 
Лорер в необходимостта от създаването на условия за устойчив, бърз и качествен икономически растеж посредством 
решително ограничаване на корупцията, намаляване на административните тежести, създаване на условия за 
насърчаване на иновациите и инвестициите. 
„Радвам се, че стартираме форма на диалог с бизнеса. За Министерство на иновациите и растежа е изключително важно, 
че в лицето на АИКБ откриваме поддръжници за най-голямата ни цел, а именно България да е добро място за правене на 
бизнес. Икономическият растеж е това, което ще извади страната ни от дъното на класациите и в името на тази 
идеология ще работим за повече иновативен и устойчив растеж. Основната ни цел е да гоним икономически ръст от 5%, 
да премахнем административните пречки пред бизнеса и, разбира се, нулева толерантност към корупцията“, заяви 
Лорер. 
По думите му за пряка подкрепа на инвестициите в предприятия са предвидени 800 млн. лв. по Плана за възстановяване 
и устойчивост (ПВУ) и ReactEU. От Министерство на иновациите и растежа заявиха готовност за съвместна работа с АИКБ 
по Стратегията за интелигентна специализация и възможността за по-голяма прогнозируемост за бизнеса. 
Представителите на НС на АИКБ предложиха опростяване на процедурите за кандидатстване за европейски средства, 
повишаване на прозрачността, удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения. Те подчертаха 
огромната роля на грантовото финансиране за мобилизиране на частни инвестиции и изразиха убеденост, че пазарът в 
България вече е добре наситен с финансови инструменти. Пряката подкрепа за предприятията от своя страна би 
осигурила нужната ликвидност и ще насърчи и активира допълнителни частни инвестиции за подкрепа на иновациите и 
инвестициите за технологична модернизация, цифровизация, киберсигурност, енергийна и ресурсна ефективност. 
По думите на председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев 2/3 от иновациите в световен мащаб се правят в 
индустрията, а българските предприятия реализират инвестиции в размер на 20 млрд. лв. годишно. Целта е да ги 
направим 30 млрд. лв. При рязко подобряване на бизнес климата и по-агресивен подход при пряката подкрепа на 
инвестициите, тази цел е постижима. 
„Като най-представителната организация на работодателите на национално равнище АИКБ е силно ангажирана с 
проблемите на бизнеса. АИКБ приветства амбициозната програма на правителството, която поставя акцент върху 
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икономическа политика, насочена към насърчаване на иновациите, инвестициите и осигуряването на устойчив растеж на 
българската икономика. Смятаме, че с общи усилия ще успеем да помогнем за предприемането на резултатни мерки за 
преодоляване на трудностите и предизвикателствата и за ускоряване на икономическия растеж, който е средството за 
устойчиво повишаване на доходите“, заяви още Васил Велев. 
По време на заседанието Националният съвет прие приоритетите в дейността на АИКБ за периода 2022 – 2024 г., които 
ще бъдат предоставени за одобрение от Общото събрание на АИКБ. Те са разделени в шест големи категории – 
Макроикономическа политика, Индустриална политика, Развитие на капиталови пазари, Насърчаване и подпомагане на 
инвестициите, научноизследователска и развойна дейност, Човешки ресурси и Международна политика. А сред 
ключовите са гарантиране на необратимост на реформите в енергетиката, регулаторните режими да бъдат прегледани и 
сведени до минимално изискуемите по европейското законодателство, с такси до размера на съответните разходи и с 
мълчаливо съгласие навсякъде, където е възможно, както и запазването на стабилна фискална политика и ниски 
равнища на данъчните ставки. 
На заседанието бяха приети и нова група членове, с които АИКБ увеличава още повече представителността си. Сред тях 
са „Арсенал“ АД, Българска асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия, „Метрикс“ ООД и др. 
 
Актуално.ком 
 
√ Лорер: Европарите вече няма да се усвояват, а ще се инвестират 
Средствата по оперативните програми вече няма да се усвояват, а ще се инвестират в икономиката, за да наваксаме 
загубеното през последното десетилетие, в което не сме ги използвали ефективно за постигане на икономически растеж. 
Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, който взе участие в заседанието на Националния съвет 
на АИКБ.  
На него бяха дискутирани новият програмен период до 2027 г., като акцент беше поставен върху диалога с 
работодателските организации и върху Програмата за икономическа трансформация по Плана за възстановяване и 
устойчивост. Министър Лорер посочи, че мисията на Министерството на иновациите и растежа е да се навакса това 
изоставане посредством генерирането на икономически растеж и създаването на благоприятни условия за развитието на 
иновации в България. 
„Най-устойчивият растеж се получава, когато растем чрез иновации. Когато можем у нас да създаваме нови неща, които 
да движат икономиката за години напред, а не производства, които лесно могат да бъдат преместени“, изтъкна Лорер.  
По думите му тази цел може да бъде изпълнена чрез осигуряването на бърз и прозрачен достъп на бизнеса до 
различните финансови инструменти. „Събирането им на едно място ще помогне за създаването на единни стандарти, по-
добра ефективност и контрол на разходваните средства“, допълни той.  
Лорер заяви, че заедно с работодателските организации ще работят за това евросредствата да не се получават вече 
трудно и през консултанти, както и за подобряване на ефективността на програмите. По думите му трябва да има баланс 
между финансовите инструменти и грантовете по програмите.  
От своя страна председателят на АИКБ Васил Велев каза, че Асоциацията отдавна е настоявала за държавен орган, 
отговарящ за иновациите и подчерта, че приветстват създаването на новото министерство. Обсъдиха и съвместните 
усилия за насочване на повече млади хора към предприемачеството. „Може да разчитате на подкрепа и за 
модернизация на страната и нулева толерантност към корупцията. Предстоят важни реформи“, изтъкна той.  
По време на срещата бяха обсъдени още въпросът за премахване на административни пречки пред бизнеса, връзката 
между иновации, наука и бизнес, както и опростяване на процеса по кандидатстване по програмите и връзката между 
образованието и научните изследвания. 
 
Новини 24/7 
 
√ АИКБ подкрепи министър Лорер за създаване на условия за устойчив, бърз и качествен икономически растеж 
Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) поддържа изрично министър Даниел 
Лорер в нуждата от основаването на условия за резистентен, бърз и първокласен стопански напредък чрез уверено 
ограничение на корупцията, понижаване на административните тежести, основаване на условия за поощряване на 
нововъведенията и вложенията, написа в известие на АИКБ. 
"Радвам се, че стартираме форма на разговор с бизнеса. За Министерство на нововъведенията и растежа е извънредно 
значимо, че в лицето на АИКБ откриваме поддръжници за най-голямата ни цел, а точно България да е положително 
място за правене на бизнес. Икономическият напредък е това, което ще извади страната ни от дъното на класациите и в 
името на тази идеология ще работим за повече новаторски и резистентен напредък. Основната ни цел е да гоним 
стопански растеж от 5 %, да премахнем административните спънки пред бизнеса и, несъмнено, нулева приемливост към 
корупцията ", e декларирал министър Даниел Лорер, написа в известието. 
По думите на министъра за директна поддръжка на вложенията в предприятия са планувани 800 млн. лева по Плана за 
възобновяване и резистентност (ПВУ) и ReactEU. От Министерство на нововъведенията и растежа обявиха подготвеност 
за взаимна работа с АИКБ по Стратегията за умна специализация и опцията за по-голяма прогнозируемост за бизнеса, 
пишат от АИКБ. 
Представителите на националния съвет на АИКБ са предложили опростяване на процедурите за кандидатстване за 
европейски средства, повишение на прозрачността, удължение на периодите за подаване на планови оферти. Те 
акцентират голямата роля на грантовото финансиране за активизиране на частни вложения и показаха увереност, че 
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пазарът в България към този момент е добре кондензиран с финансови принадлежности. Пряката поддръжка за 
предприятията от своя страна би осигурила нужната ликвидност и ще насърчи и задейства спомагателни частни 
вложения за поддръжка на нововъведенията и вложенията за софтуерна рационализация, цифровизация, 
киберсигурност, енергийна и ресурсна успеваемост. 
По думите на ръководителят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев две трети от нововъведенията в международен 
мащаб се вършат в промишлеността, а българските предприятия осъществят вложения в размер на 20 милиарда лева 
годишно. Целта е да ги създадем 30 милиарда лева При внезапно възстановяване на бизнес климата и по-агресивен 
метод при директната поддръжка на вложенията, тази цел е постижима, е подчертал той. 
"Като най-представителната организация на работодателите на национално ниво АИКБ е мощно ангажирана с 
проблемите на бизнеса. АИКБ приветства амбициозната стратегия на държавното управление, която слага акцент върху 
икономическа политика, ориентирана към поощряване на нововъведенията, вложенията и обезпечаването на 
резистентен напредък на българската стопанска система. Смятаме, че с общи старания ще успеем да помогнем за 
предприемането на резултатни ограничения за превъзмогване на компликациите и провокациите и за ускорение на 
икономическия напредък, който е средството за стабилно повишение на приходите ", е декларирал още Васил Велев. 
По време на съвещанието Националният съвет одобри целите в активността на АИКБ за срока 2022 - 2024 година, които 
ще бъдат предоставени за утвърждение от Общото заседание на АИКБ. Те са разграничени в шест огромни категории - 
Макроикономическа политика, Индустриална политика, Развитие на финансови пазари, Насърчаване и подкрепяне на 
вложенията, научноизследователска и развойна активност, Човешки запаси и Международна политика. А измежду 
основните са гарантиране на необратимост на промените в енергетиката, регулаторните режими да бъдат прегледани и 
сведени до минимално изискуемите по европейското законодателство, с такси до размера на съответните разноски и с 
безмълвно единодушие на всички места, където е допустимо, както и запазването на постоянна фискална политика и 
ниски нива на данъчните ставки. 
 
dotbg.bg 
 
√ АИКБ подкрепи министър Лорер за създаване на условия за устойчив, бърз и качествен икономически растеж 
Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) поддържа изрично министър Даниел 
Лорер в нуждата от основаването на условия за резистентен, бърз и първокласен стопански напредък чрез уверено 
ограничение на корупцията, понижаване на административните тежести, основаване на условия за поощряване на 
нововъведенията и вложенията, написа в известие на АИКБ. 
"Радвам се, че стартираме форма на разговор с бизнеса. За Министерство на нововъведенията и растежа е извънредно 
значимо, че в лицето на АИКБ откриваме поддръжници за най-голямата ни цел, а точно България да е положително 
място за правене на бизнес. Икономическият напредък е това, което ще извади страната ни от дъното на класациите и в 
името на тази идеология ще работим за повече новаторски и резистентен напредък. Основната ни цел е да гоним 
стопански растеж от 5 %, да премахнем административните спънки пред бизнеса и, несъмнено, нулева приемливост към 
корупцията ", e декларирал министър Даниел Лорер, написа в известието. 
По думите на министъра за директна поддръжка на вложенията в предприятия са планувани 800 млн. лева по Плана за 
възобновяване и резистентност (ПВУ) и ReactEU. От Министерство на нововъведенията и растежа обявиха подготвеност 
за взаимна работа с АИКБ по Стратегията за умна специализация и опцията за по-голяма прогнозируемост за бизнеса, 
пишат от АИКБ. 
Представителите на националния съвет на АИКБ са предложили опростяване на процедурите за кандидатстване за 
европейски средства, повишение на прозрачността, удължение на периодите за подаване на планови оферти. Те 
акцентират голямата роля на грантовото финансиране за активизиране на частни вложения и показаха увереност, че 
пазарът в България към този момент е добре кондензиран с финансови принадлежности. Пряката поддръжка за 
предприятията от своя страна би осигурила нужната ликвидност и ще насърчи и задейства спомагателни частни 
вложения за поддръжка на нововъведенията и вложенията за софтуерна рационализация, цифровизация, 
киберсигурност, енергийна и ресурсна успеваемост. 
По думите на ръководителят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев две трети от нововъведенията в международен 
мащаб се вършат в промишлеността, а българските предприятия осъществят вложения в размер на 20 милиарда лева 
годишно. Целта е да ги създадем 30 милиарда лева При внезапно възстановяване на бизнес климата и по-агресивен 
метод при директната поддръжка на вложенията, тази цел е постижима, е подчертал той. 
"Като най-представителната организация на работодателите на национално ниво АИКБ е мощно ангажирана с 
проблемите на бизнеса. АИКБ приветства амбициозната стратегия на държавното управление, която слага акцент върху 
икономическа политика, ориентирана към поощряване на нововъведенията, вложенията и обезпечаването на 
резистентен напредък на българската стопанска система. Смятаме, че с общи старания ще успеем да помогнем за 
предприемането на резултатни ограничения за превъзмогване на компликациите и провокациите и за ускорение на 
икономическия напредък, който е средството за стабилно повишение на приходите ", е декларирал още Васил Велев. 
По време на съвещанието Националният съвет одобри целите в активността на АИКБ за срока 2022 - 2024 година, които 
ще бъдат предоставени за утвърждение от Общото заседание на АИКБ. Те са разграничени в шест огромни категории - 
Макроикономическа политика, Индустриална политика, Развитие на финансови пазари, Насърчаване и подкрепяне на 
вложенията, научноизследователска и развойна активност, Човешки запаси и Международна политика. А измежду 
основните са гарантиране на необратимост на промените в енергетиката, регулаторните режими да бъдат прегледани и 
сведени до минимално изискуемите по европейското законодателство, с такси до размера на съответните разноски и с 
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безмълвно единодушие на всички места, където е допустимо, както и запазването на постоянна фискална политика и 
ниски нива на данъчните ставки. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Премиерът Кирил Петков обсъди стратегическите инфраструктурни проекти с представители на ЕБВР и ЕИБ 
Министър-председателят Кирил Петков и вицепремиерът Асен Василев обсъдиха с представители на Европейската банка 
за възстановяване и развитие и на Европейската инвестиционна банка стратегическите инфраструктурни проекти на 
правителството в сферата на транспорта и енергетиката, съобщават от правителствената пресслужба. 
В хода на разговора бе дискутирана възможността тези важни за обществото проекти да бъдат реализирани със 
съдействието и по правилата на международните финансови институции, във възможно най-кратки срокове и в условия 
на максимална прозрачност. 
Акцент бе поставен също върху намерението на правителството да бъдат привлечени млади образовани българи от 
страната и от чужбина, които да пренесат международния опит и добри практики на работа при реализирането на 
проектите, заложени в програмата на кабинета. 
В рамките на срещата представителите на Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската 
инвестиционна банка изразиха подкрепа за финансиране на инициативата на министър-председателя за създаване на 
фонд „Стамболов“, който би допринесъл за завръщането у нас на успешните българи, получили образование на световно 
ниво. 
 
√ Социалният министър: Волята на кабинета е да увеличи доходите на всички българи 
"Волята на правителството е да се увеличат доходите на всички хора в България, а не само на най-нископлатените. 
Цялостно нарастване може да се получи чрез стимулиране на икономиката и растежа, чрез нарастване на брутния 
вътрешен продукт и инвестициите в хората, а не чрез административно повишаване", каза министърът на труда и 
социалната политика Георги Гьоков. 
Той подчерта, че Министерството на труда и социалната политика работи по подготовката на Стратегия за доходите, 
чиято цел ще е догонването на средното европейско равнище. 
Министър Гьоков припомни, че в коалиционното споразумение за съставяне на правителство е предвидено да се 
изработи механизъм за определяне на минималната работна заплата по обективни критерии. 
Като пример за такъв показател той посочи определянето на съотношението между най-ниското възнаграждение и 
средната заплата в страната. 
"Приемането на автоматичен механизъм ще направи определянето на минималната заплата по-предвидимо. Това 
ще намали недоволството на работодателите, които ще могат по-добре да планират разходите си. 
Минималната заплата трябва да съществува и трябва да се увеличава. Ще предложим и механизъм за определяне 
на максималния осигурителен доход", допълни Георги Гьоков. 
Той отбеляза, че към момента няма нито един пенсионер с пенсия за пълен осигурителен стаж и възраст и ковид добавка 
от 60 лева, който да е с доход под линията на бедност. 
"Най-късно до края на април ще сме готови с вариантите за преизчисляване на пенсиите, които ще предложим на 
Народното събрание. Нашата задача ще е да представим алтернатива и парламентът да избере най-справедливия 
от тях с актуализацията на бюджета от 1-ви юли", каза министър Гьоков. 
Той добави, че в бъдеще пенсиите трябва да бъдат разграничени от социалните добавки към тях, за да е ясно на хората 
какви плащания получават. 
 
√ Даниел Лорер: Най-важното тази година е да направим България правова държава 
"Най-важното, което трябва да направим тази година, е да направим България правова държава", заяви в студиото на 
"Говори сега" министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. 
Според него в съдебната реформа стъпките са ясни. 
"Те вече се случват. Сменихме ръководството на КЕВР и "Булгаргаз". Г-н Цацаров не е шеф на КПКОНПИ. 
Прокуратурата е най-голямото събитие, което чакаме. Ще има избори на нови членове на ВСС. Време е България да 
започне да догонва дори Румъния, която направи въпросните промени", каза Лорер. 
"Златните паспорти трябва да отпаднат, тази идея у нас е била опорочена, у нас не са останали контролни механизми как 
се издават", коментира още той. 
Според него цялостният процес в държавата е бил счупен. 
"Направихме и проверка назад. Не са влезли кой знае какви пари в държавата. Няколко десетки милиона лева на 
година, икономическият ефект от това, че премахваме тази опция, е на практика нулев", коментира Лорер. 
"Икономическият растеж се постига с инвестиции", допълни Лорер. 
"Инвестираме в инфраструктурата и в хората. 8 млрд.лв. се инвестират в България - за пътища, за нова детска 
болница, за вдигане на заплати на учители и лекари", каза министърът на иновациите и растежа. 

https://bntnews.bg/news/daniel-lorer-nai-vazhnoto-tazi-godina-e-da-napravim-balgariya-pravova-darzhava-1185241news.html
https://bntnews.bg/news/daniel-lorer-nai-vazhnoto-tazi-godina-e-da-napravim-balgariya-pravova-darzhava-1185241news.html
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Част от мерките в Плана за възстановяване и устойчивост са свързани с малките и средни предприятия - да изграждат 
енергийни мощности, както и изграждането на индустриални зони. Една от интересните идеи е операторите на тези зони 
да са способни да привлекат инвеститори, смята Лорер. 
И допълни, че новият девиз е, че европейските средства не се усвояват, не се раздават, а се инвестират. За тази цел ще  
бъде изградена система от външни оценители и допълнителен мониторинг за това как се изразходват тези средства. 
По отношение на ГЕРБ Лорер каза, че очакват конструктивно поведение. 
"От един депутат от ГЕРБ имаме 200 въпроса към правителството. Това е начин да забавиш работата на 
изпълнителната власт. Въпросите са израз на състоянието, в което ГЕРБ се намират в момента", смята Лорер. 
По темата с подслушването министърът заяви, че не се е замислял, но няма нищо тайно, което да дискутира, затова 
приема нещата с усмивка. 
 
√ Владимир Иванов: Нямаме търсене, което да обезпечи 7-8-9 лв. за килограм краставици 
Лошо завършихме 2021 година, от Коледа започна стабилизиране, това продължи до 7-8 февруари. В момента кривата 
отново тръгна нагоре, това се дължи на пресните зеленчуци и плодове, които отбелязаха рязък скок. Това заяви в "Денят 
започва" председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов. 
"Нямаме такова търсене, което да обезпечи цени от 7-8-9 лв. за килограм". Потреблението на краставици ще се свие 
страшно много, прогнозира Иванов. Той определи нарастването на цените на зеленчуците като закономерно, с оглед на 
значителното увеличение на разходите за отопление. По думите му тенденцията ще продължи поне до пролетното 
производство. С оглед на това, че краставиците и доматите са с кратък срок на годност, все пак не очаква това нарастване 
на цените да продължи. 
По отношение на основните хранителни продукти има задържане на средните цени. 
 
√ Курортът Албена очаква силен летен сезон 
Силен летен сезон очакват в курорта Албена тази година. До момента за почивка там са се записали два пъти повече 
германци в сравнение с миналото лято. От комплекса разчитат още на българските туристи и семействата с деца, като 
тази година е помислено специално за грижите за най-малките. 
Първите гости пристигат в Албена на 9-и април. Те са от Германия и ще се настанят в един от хотелите на комплекса. 
"Става въпрос за резервации, които са за по 21 дни тук, с включена балнеологична програма", заяви Велина Гюмова, 
старши мениджър продажби "Албена" АД. 
През юни се очаква броят на туристите да се увеличи, за което говорят и програмите за чартърните полети на 
туроператорите. Както и миналото лято ще се разчита много на записвания на туристи в последния момент. 
"Към момента вече наваксахме записванията от миналата година. Но се надяваме да бъдат много по-добри. Пак ще 
бъдат "Last Minute", но основните пазари като Германия, Австрия, Полша, Чехия да се завърнат и да запълнят 
основния контингент", допълни Велина Гюмова. 
Направените досега резервации показват, че за момента туристите от Германия в морския курорт ще бъдат два пъти 
повече в сравнение с миналата година. 
"Не сме наваксали 2019 година, имаме доста работа по тази схема на действие. Но така или иначе работим 
самостоятелно с две големи рекламни агенции - една в Германия и една в Австрия, със сериозни бюджети за 
самостоятелна реклама. Надяваме се това да повлияе положително на резервациите", добави Велина Гюмова, 
старши мениджър продажби "Албена" АД. 
Българите отново са желани гости в комплекса, като този път има специални изненади за семействата с малки деца. 
"В момента сме в преговори да направим в Албена допълнителни детски площадки, които са доста иновативни. За 
първи път ще ги видят в България. Захранват се с кинетична енергия", каза още Велина Гюмова. 
Въпреки поскъпването на тока и храните, цените за почивка през това лято в курорта Албена остават непроменени. 
 
√ Посланикът на Северна Македония в ЕС е включен в преговорите с България 
Настоящият посланик на Република Северна Македония в Европейския съюз е включен в тричленната делегация на 
Скопие, която ще преговаря в София и Скопие, в рамките на две групи по образование и културата, а също по 
европейската интеграция, зеления дневен ред и дигитализация. Това съобщи на пресконференция в Скопие външният 
министър на РСМ Буяр Османи. 
Той подчерта, че позициите все още са различни, но затова тези разговори трябва да намерят общи решения. 
"Най-важният въпрос за нас са въпросите за идентичността да влязат в преговорната рамка като европейски 
решения, за тях е въпросът за българската общност в Северна Македония и той определя по някакъв начин пътя, по 
който трябва да поеме този процес", поясни Османи. 
По думите му от българска страна като цяло са важни въпросите, свързани с правото на самоопределение въз основа на 
държавното устройство, езика на омразата и реабилитацията на жертвите на комунизма. 
На преговорите ще се обсъжда и въпросът за взаимното излъчване на телевизионни програми. 
 
√ Обстановката в Киев остава спокойна 
Нидерландската авиокомпания Ка Ел Ем спира полетите си до Украйна, както и през въздушното й пространство, заради 
рискове за сигурността. Германската Луфтханза също обмисля прекратяване на полетите, но засега няма конкретно 
решение. В украински медии се появиха съобщения, че от днес международните застрахователни агенции може да спрат 

https://bntnews.bg/news/vladimir-ivanov-nyamame-tarsene-koeto-da-obezpechi-7-8-9-lv-za-kilogram-krastavici-1185286news.html
https://bntnews.bg/news/vladimir-ivanov-nyamame-tarsene-koeto-da-obezpechi-7-8-9-lv-za-kilogram-krastavici-1185286news.html
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да обслужват полети до и над Украйна. Властите в Киев коментираха, че засега въздушното пространство на страната 
остава отворено, но препоръчаха да не се лети над Черно море, заради руските военни учения там. 
Американският екип към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа напусна Източна Украйна. 
Рискът от руски военни действия е достатъчно висок и заплахата - достатъчно неизбежна, за това заминаването на 
американците от Украйна е най-разумното нещо, което може да се направи - заяви американският държавен секретар. 
"Американците изкуствено разпалват истерия около така нареченото планирано руско нахлуване. Те дори посочват 
дати на нахлуването, а паралелно, заедно със съюзниците си, помпат военните мускули на Украйна!", заяви Юрий 
Ушаков, помощник на руския президент Владимир Путин 
В Киев, на летище "Бориспил" , най-голямото в Украйна, вчера бе спокойно. Без признаци на евакуация. 
"Бях ваканция в Украйна. Идвал съм в страната много пъти. Не мисля, че ще има война. Никой няма да воюва, защото 
това би означавало много жертви. А никой няма нужда от това", казва израелският гражданин Слави Бенямович. 
В Киев край дипломатическите мисии на много държави е пусто, но по централната улица присъства традиционното 
неделно оживление. 
Темата за евентуално руско нахлуване се прокрадва и в разговорите на един от най-оживените киевски пазари. 
Извън Украйна, на международната сцена, напрежението около украинската тема продължава да се покачва. Маратонът 
от телефонна дипломация засега не дава резултати. 
Продължават и опитите за разчитане на посланията на лидерите. В телефонния разговор с Путин, Байдън отново е 
предупредил, че "Съединените щати и техните съюзници ще отговорят решително, ако Русия нахлуе в Украйна". Путин е 
заявил, че евентуалното присъединяване на Украйна към НАТО може да доведе до военно противопоставяне между 
Русия и Алианса и е направил исторически преглед на отношеинята на Русия с НАТО и Съединените щати". 
Приближени на френския президент пък съобщават за проява на исторически ревизионизъм от страна на Путин по време 
на разговорите му с Макрон. 
Коментарът на Емануел Макрон бил, че човека, с когото разговарял в Москва бил напълно различен от лидера, който 
приел във Франция през 2019-та година. 
Дипломатическите усилия за овладяване на напрежението около Украйна продължават. Днес в Киев пристига 
германският канцлер. Във вторник той трябва да посети Москва. 
 
√ Зеленски и Байдън обсъдиха ситуацията в Украйна 
Пентагонът не потвърждава датата 16 февруари за "руско нахлуване" в страната 
Министерството на отбраната на Съединените щати не може да потвърди съобщенията, че американските служби са 
получили план за руско нахлуване в Украйна, планирано за 16-и феврурари. 
Това съобщи прессекретарят на Пентагона Джон Кърби. Той уточни, че в случай на руска агресия, американски войници 
няма да воюват на украинска територия. 
Президентът Джо Байдън обсъди ситуацията в телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата 
са съгласни, че трябва да се прилагат "дипломация и възпиране". 
Според CNN, Зеленски е поискал допълнителна финансова и военна помощ и е предложил на Байдън да посети Украйна. 
Украинските власти планират да създадат застрахователен фонд, за да избегнат прекратяването на полетите в небето над 
страната от утре. Това е свързано с отказа на международни компании да застраховат самолетите, които изпълняват тези 
полети. 
 
БНР 
 
√ Президентът Румен Радев ще посети Сунгурларе 
Президентът Румен Радев ще посети Сунгурларе по случай празника на града и Деня на лозаря.  
Държавният глава ще се включи в традиционното шествие до лозовите масиви в местността Ичмята край града, както и в 
ритуала по зарязване на лозята. 
Заради силно развитата винарска традиция в община Сунгурларе през 1992 година 14 февруари - Денят на Св. Трифон е 
обявен за празник на града. 
В Музея по лозарство и винарство в Сунгурларе още през 1988 г.е открита първата в България музейна сбирка по 
лозарство и винарство. В общината се намира и един от най-големите винзаводи в страната. 
Преди ритуала по официалното зарязване на лозята, президентът Румен Радев ще посети изложба с творби на деца, 
участвали в националния конкурс „Св. Трифон Зарезан“. Румен Радев ще връчи и отличията на победителите в конкурса. 
В двора на музея по винарство и лозарство президентът ще открие общинския празник и ще приветства жителите и 
гостите на Сунгурларе. 
Вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде в Сухиндол като гост на празника на града и за Деня на лозарите и 
винопроизводителите.  Очаква се Йотова да се включи в обредното зарязване на лозята по обяд в местността 
„Димчански завой“. 
 
√ Данък „Уикенд“ ще бъде намален още тази година 
Т.нар. данък „Уикенд“ ще бъде намален още тази година. Това потвърди за „Хоризонт“ председателят на бюджетната 
комисия в парламента Любомир Каримански. Още при първото четене на промените в Закона за корпоративното 
подоходно облагане, депутатите приеха редукцията. 
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„Данък „Уикенд“ е възможно да бъде 5 или дори още по-малък процент, но така, че той  ефективно да облекчава и 
бизнеса, и физическите лица“, коментира Любомир Каримански. 
На въпрос възможно ли е това да стане между двете четения на бюджета той отговори : 
„Възможно е да се внесе, тъй като преди края на бюджета трябва да гледаме второто гласуване на ЗКПО (Закон за 
корпоративното подоходно облагане), на промените по ЗКПО, които аз съм внесъл заедно с други народни 
представители“. 
Темата за въвеждането на данък „Уикенд“ беше започната още в средата на 2015 г. Първоначалният вариант на 
финансовото министерство предвиждаше да се плаща ставка за всички фирмени активи над 700 лева, които се използват 
и за лични нужди. 
След остра реакция от страна на бизнеса текстът, който влезе в парламента, се отнасяше само за имоти над 5000 лева и 
за леки коли. За джипове и яхти, купени от фирми, но ползвани за лични нужди, се предвиждаше да плащат до 30% от 
ДДС. 
Тези поправки не минаха в парламента и остана досегашният ред фирмите да декларират лично ползване за бизнес 
активи и да плащат ДДС за тях. Окончателно данъкът беше въведен през 2016 година.  
 
√ Георги Гьоков: Заради политически решения пенсионната система е изкривена 
"Усилено работим по стратегия за доходите, задачата е сложна" 
Интервю на Явор Стаматов с Георги Гьоков в предаването ''Неделя 150'' 
"Бюджетът е инвестиционен - предвижда инвестиране в хората, подобряване на публичната среда, в инфраструктура и 
икономика. Оценките са различни, обяснима е реакцията на опозицията. ГЕРБ завиждат на този бюджет. Този бюджет не 
е съвършен, но е добър, балансиран, бюджет на растежа и на възвръщане на справедливостта в социалната 
система... Всичко е направено с отговорно отношение към парите на хората".  
Това каза пред БНР министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков.  
Той отчете, че винаги ще има критики към бюджетите, но те няма да са експертни, а политически.  
"Искам повече пари за социалните неравенства, опитваме се да ги намалим, но при предишното управление 
неравенствата се задълбочаваха. Средствата за това подпомагане в бюджета за тази година са с 350 млн. лева повече, 
така че има сериозно увеличение на средствата. Поели сме ангажимент и към Европа за привеждане на нашето 
подпомагане в съответствие с жизнения минимум за един човек".  
В предаването "Неделя 150" Гьоков не отрече, че заради политически решения пенсионната система е изкривена:   
"Прекомерното нарастване на минималната пенсия, несъобразено с приноса на хората към системата, изкривява 
системата и хората остават с чувство на несправедливост. До 1 юли ще предложим няколко варианта за пенсиите, за да 
намерим справедлив начин за увеличаване на пенсията с отчитане на приноса на всеки един... Осигуряването на 
социални проблеми през осигурителната система не е добре. Пенсиите трябва да бъдат разграничени от всички добавки 
и подпомагане".  
По темата за минималната работна заплата министърът заяви, че тя трябва да съществува и да се увеличава:  
"През годините не успяхме да убедим социалните партньори, че тази заплата се определя на някакви принципи. Не 
успяхме, защото няма изграден автоматичен режим - заплатата да зависи от други обстоятелства, които се случват в 
страната, например да е обвързана със средната работна заплата. Когато се появи такъв режим на определяне на МРЗ 
веднъж в годината, тогава всичко ще стане ясно и на социалните партньор. А те не са толкова против увеличаването на 
МРЗ, а по-скоро от това, че няма предвидимост".  
Той подчерта, че административно вдигане на доходите няма как да се случи, това може да стане със стимулиране на 
икономиката и на икономическия растеж.  
"В коалиционното споразумение е заложена стратегия за доходите. Но това е сложна задача. Усилено работим по нея. Но 
волята на правителството е за увеличаване на доходите".  
Интервюто с Георги Гьоков можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Борислав Сандов: Сега е период за стратегическа работа и по-малко за пиар акции 
"Инвестираме много в "Демократична България", но това не е завинаги" 
Интервю на Силвия Великова с Борислав Сандов в предаването ''Политически НЕкоректно'' 
"Още по време на служебното правителство бяха направени част от по-бързите промени и затова плавният преход към 
новото правителство остава впечатление, че не се е случило нещо бързо и драстично. Сега е период на напасване, 
стратегическа работа и по-малко за пиар акции. В нашето министерство се случват много неща, които бяха спрени във 
времето".  
Това каза пред БНР министърът на околната среда и водите Борислав Сандов.  
Той поясни, че няма напрежение в коалицията предвид размяната на реплики с министъра на регионалното развитие 
относно магистрала "Струма" и Кресненското дефиле.  
"В момента има три работни групи към Бернската конвенция, които ще дадат най-доброто решение. След това АПИ ще 
възложи новия проект, а МРРБ трябва да го защити пред ЕК, включвайки го в следващия програмен период".  
По темата за напрежението около прехвърлянето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) от 
Министерството на образованието и науката към Министерството на околната среда и водите министър Сандов заяви:  
"Дали ще са под шапката на едно или друго министерство, няма особено значение. Излизайки от БАН, сами са решили да 
имат повече приложен характер на изследванията, отколкото да развиват наука. През годините те са недофинансирани. 

https://bnr.bg/post/101600467/georgi-gyokov-budjet-2022-e-nesavarshen-no-dobar-i-balansiran
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По-лесно е да защитя аз подобен бюджет през оперативните програми, отколкото би го направил министъра на 
образованието, който се занимава със съвсем други неща".  
Той е категоричен, че гребане в защитена територия е незаконно и нередно.  
В предаването "Политически НЕкоректно" Борислав Сандов допълни, че зелените политики продължават да се 
разглеждат само като прерогатив на МОСВ и ОП "Околна среда", докато новите принципи са на хоризонтален принцип:  
"За част от проектите, които сме заложили, Европейската комисия казва, че трябва да се намират в други оперативни 
програми, защото зелените политики не са само тези по околна среда. Заварваме една напреднала фаза и не можем да 
правим драстични промени, само някакви настройки. Има идея как част от средствата, които не могат да бъдат 
оползотворени в рамките на тази оперативна програма, да бъдат релокирани. Затова при срещата в Брюксел ще 
представя нашата амбиция за промяна, която да е в посока повече свързаност на българските политики с европейските".  
На въпрос дали отново ще се кандидатира за съпредседател на "Демократична България", той отговори, че все още не е 
взел решение заради натовареността, която има като министър.  
"Зеленото движение е хоризонтална организация. На избори правим сериозни промени, очаквам и сега да има подобно 
нещо... Не е воден дебат за преминаване към "Продължаваме промяната". Инвестирали сме много в коалиция 
"Демократична България", ще направим каквото е необходимо, за да е ефективна. Но това не ни задължава. Когато 
създадохме "Зелено движение", нашата цел винаги е била дългосрочна. 12 години непредставени нито в парламент, 
нито в правителство успяхме да се съхраним и да не допуснем да бъдем претопени или купени. Принципите ни са 
дългосрочни, ние вярваме, че бъдещето е зелено или просто няма да има бъдеще. На този етап гледаме към 
възможността да продължаваме да развиваме "Демократична България", но това не е завинаги, това е до момента, до 
който чувстваме, че е полезно за нашите идеали и цели".  
Интервюто с Борислав Сандов можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Срещи с компании от Турция и Чехия, лидери в изграждането на геотермални централи 
Представители на правителството са провели срещи с водещи компании от Турция и Чехия, които се занимават с 
изграждането на геотермални централи, съобщи министърът на енергетиката Александър Николов. 
Изграждането на такава централа е един от новите проекти в сектор "Енергетика", залегнал в променения План за 
възстановяване и устойчивост. 
Всички проекти по него трябва да бъдат изпълнени до юни 2026 година, уточни Николов. 
"Срещнахме се и с водеща компания от Чехия. В тази посока единственото нещо, което те казаха е, че поради това, че са 
много успоредни проекти, те не могат да се ангажират със срока, което обаче на нас ни е критично. Тоест най-вероятно 
ще се фокусираме върху партниране с компания от Турция". 
Вицепремиерът Асен Василев допълни, че страната ни няма да си получи парите по плана, ако не затвори най-
замърсяващите мощности 
"Мощности, които не отговарят на екологичните стандарти, трябва да бъдат затворени. Това е част от изискванията на 
плана. Ако не ги затворим, не си получаваме парите по плана. Вече дотам е стигнал ножът до кокала, че ако не си го 
изпълним, няма да получиме и една стотинка". 
 
√ Станислав Тодоров: Няма силен мотив цените да бъдат повишени след отпадането на мораториума 
"Грешка е в условия на криза всичко да се търгува на пазара "ден напред" 
Интервю на Явор Стаматов със Станислав Тодоров в предаването ''Неделя 150'' 
"До края на мораториума, надявам се и по-рано, в КЕВР да сме готови с анализи, които ще дадат ясна представа накъде 
отиват цените. В България имаме по-голям набор от средства, за да адресираме тази криза, която е в цяла 
Европа. Уникалната ситуация у нас е, че сме на последно място по преход на по-нисковъглеродни източници на енергия, 
но това в случая е в полза на българските потребители, защото имаме много електроцентрали, които оперират на 
въглища - местно гориво, и себестойността на електроенергията е по-ниска, отколкото тази на енергията от газови 
централи".  
Това каза пред БНР Станислав Тодоров, новият председател на КЕВР. И допълни, че най-голямата сила, която е движела 
повишаването на цените към края на миналата година - разходите на ЕРП-тата за технологичните им разходи по 
мрежата, е компенсирана от правителството.  
"Няма дефицит в момента, няма силен мотив цените да бъдат повишени след отпадането на мораториума".  
По думите му това, което могат да направят правителството, парламентът и КЕВР е да дадат хоризонт на потребителите и 
на бизнеса какво предстои в следващите 6 месеца - това трайни цени ли са на електроенергията, или са временно 
явление.  
"Можем да говорим за това, но не е в наш контрол заради факта, че това е част от геополитическа 
криза... Правителството направи необходимия и категоричен жест, като се раздели с печалбите на държавните 
дружества и ги прехвърли на българския бизнес, за да продължи той да оперира без стрес, цените на стоки и услуги да не 
се вдигат и да не се повишава нивото на инфлацията".  
В предаването "Неделя 150" Тодоров подчерта, че в условия на несигурност и криза всичко да се търгува на най-
динамичния пазар "ден напред" е грешка:  
"Това може да се промени. Това са разговори, които ще проведем с Българската независима енергийна борса, с 
министъра на енергетиката, с министъра на финансите. Това е нещо, което регулаторът може да направи. Ще настоявам 
борсата в кратък срок да въведе дългосрочните пазарни сегменти като борсов продукт. В момента всички търгуват на 
"ден напред" и всички страхове за бъдещето са акумулирани в цената. Цените биха могли да са много по-ниски в 
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България, ако имаше предвидимост на това как държавните дружества ще продават през следващата една година 
електроенергията, която произвеждат, и да продават дългосрочни продукти, които да внасят стабилност и сигурност в 
цените в дългосрочен аспект".  
КЕВР ще разследва сделки за продажба на природен газ, увери новият председател на регулатора.   
Станислав Тодоров посочи, че до 2036 година трябва да бъдат затворени въглищните централи и трябва да бъдат 
изградени нови генериращи мощности:  
"Ще се боря за това българският потребител да участва в този процес. Всеки гражданин да има възможност да сложи на 
покрива си фотоволтаични панели. Това е постижимо и е най-напредничавата технология. Производството на 
електроенергия ще се демократизира по този начин".  
И коментира, че е проблем това, че ВиК дружествата не са постигнали дългосрочните си цели в предишния регулаторен 
период за намаляване на загубите на вода.  
"Най-вероятно загубите са повече от 60%. Не ми се иска да поощряваме липсата на качествено управление и на 
инициативност. Искам да преразгледаме бизнес плановете".  
Интервюто със Станислав Тодоров можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ 1 млрд. лева от Плана за възстановяване - за нови влакове, включително двуетажни 
Един милиард лева са предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост за покупката на нови влакове, включително 
и двуетажни. Това заяви във Велико Търново заместник-министърът на транспорта Илия Илиев. 
В края на март се очаква Европейската комисия да одобри българското предложение по Плана за възстановяване и 
устойчивост, където е предвидена покупката на нови високоскоростни влакове. За първи път ще имаме двуетажни 
пътнически влакове, посочи заместник-министърът на транспорта Илия Илиев:  
„Двуетажни влакове – 7 броя. Те ще са насочени преди всичко в района на София, където пътникопотокът е голям. 
Едноетажни – 35 броя. Те ще бъдат насочени в три агломерации – Варна, Бургас, Велико Търново. По отношение на 
бързите влакове, тип интерсити, 20 състава“.  
Влаковете за близо един милиард лева ще бъдат чисто нови и тепърва ще се произвеждат. Обществените поръчки, които 
предстои да бъдат обявени, ще са за производители от цял свят. Доставката на първите влакове, включително и на 18 
маневрени електрически локомотива, се очаква да се случи в началото на 2025 година, поясни Веселин Василев, 
изпълнителен директор на "Железопътна администрация".   
Новите влакове ще се движат със скорост до 160 километра в час. Към края на 2023 година се предвижда на тези условия 
у нас да отговорят около 500 километра от железния път, посочи Илия Илиев. 
 
√ Адв. Ина Лулчева: Привикването на министър-председателя в прокуратурата е евтин театър 
Интервю на Явор Стаматов с адвокат Ина Лулчева 
"Привикването на министър-председателя в прокуратурата е евтин театър". Това коментира в интервю за предаването 
"Неделя 150" на програма "Хоризонт" заместник-председателят на Висшия адвокатски съвет адвокат Ина Лулчева: 
"Това е напълно безсмислено, защото прокуратурата казва, че работи по данни, които й се подават от МВР, министър-
председателят също работи с данни от службите, така че ако прокуратурата желае, тя може да разполага с всички данни, 
които имат службите, които има и министър-председателят. Това, което ни се показа, казвам го не като адвокат, а като 
гражданин, който гледа отстрани, не е сериозно. Главният прокурор си говори с министър-председателя, после отива и 
дава обяснения на някой друг прокурор, който вика министър-председателя, за да му даде обяснения, това не говори, че 
прокуратурата желае да се бори с престъпността или желае да разследва". 
"Основанието за искане на оставката на главния прокурор зависи от фактите, които са известни", каза още адвокат 
Лулчева: 
"Твърди се, че има факти за нарушения. Аз не бих могла да ги преценя, без да разполагаме с конкретните данни, които 
има министърът, които имаше и при предишното искане, дори се каза, че сега има и други, така че фактическите 
основания ги преценява министърът. Важното е, че се прие вече безспорно, че има правни основания да поиска Висшият 
съдебен съвет да се занимае с този въпрос". 
Заместник-председателят на Висшия адвокатски съвет коментира и темата за Специализираната прокуратура: 
"Основно делата в Специализираната прокуратура приключват със споразумение, основно с наказание до три години. Аз 
не възразявам срещу споразуменията, това е добре, защото това съкращава процеса и е по-евтино за държавата, но 
когато едно наказание до три години, значи нямаме тежка престъпност. Тогава защо трябва да съществува тази скъпа и 
вече с много негативни натрупвания структура? Няма никакво оправдание. От самото начало и реакцията на обществото 
беше срещу създаването на специализираното правосъдие и за девет години то не успя да накара никого да му повярва. 
При това положение тази структура няма оправдание да продължава да съществува". 
Цялото интервю с адвокат Ина Лулчева можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Продължава ръстът на цените на едро при храните 
Продължава ръстът на цените на едро при храните. И тази седмица данните на Държавната комисия по стоковите борси 
и тържища показват ръст на индекса на тръжните цени, който отразява цените на едро на основни хранителни стоки, 
плодове и зеленчуци. 
Килограм брашно поскъпва с 2,5 на сто. С 1,2% се увеличава цената на килограм захар. 
Леко повишение има в цените на едро на кравето сирене, кашкавала, маслото, прясното мляко и малотрайните колбаси.  
Литър олио поевтинява с почти процент и се търгува средно за 3,43 лева. 

https://bnr.bg/post/101600454/stanislav-todorov
https://bnr.bg/post/101600506/adv-ina-lulcheva-privikvaneto-na-ministar-predsedatela-v-prokuraturata-e-evtin-teatar


17 

 

Понижава се и цената на ориза с около процент до 2,28 лева на едро. 
Ръст от 2,5% има при цената на едро при пилешкото месо, килограм струва около 4,50 лева. 
При зеленчуците тази седмица най-голямо е повишението при краставиците, с над 19%, до 4,85 лева за килограм, ръстът 
при доматите е с 5,8 на сто. 
Повишава се цената на едро на картофите, морковите и зелето. 
Спад има при ябълките с близо 6%процента, както и при цената на едро при портокалите – с 2,5%. 
 
√ Започва онлайн гласуване по програмата „София избира зеленото“ 
Днес в 11:30 часа ще бъде дадено началото на онлайн гласуване по програмата на Столичната община „София избира 
зеленото“. Така в рамките на месец всеки желаещ ще може да даде гласа си за предложение, което да се реализира тази 
година от Общината. 
Програмата има за цел подобряване на градската среда чрез проекти по предложение и избор на гражданите. 
Подробности по нея ще представят заместник-кметът по дигитализация Генчо Керезов и Елица Панайотова - 
координатор на проект „Зелена София“. 
 
√ Жените в науката 
Интервю на Ива Дойчинова с Нина Нанкова, д-р Мария Калапсъзова и Ина Анева 
11 февруари се отбелязва като Международен ден на жените и момичетата в науката. Обявен е с решение A/RES/70/212 
на Общото събрание на ООН от 22 декември 2015 год. Отбелязва се от 2016 г., с цел да насочи общественото внимание 
към проблема с дискриминацията на жените и момичетата в образованието и професионалното им развитие в науката. 
Нина Нанкова, д-р Мария Калапсъзова и Ина Анева са три от отличените дами в конкурса „За жените в науката“ 2021. 
Нина Нанкова решава да се занимава с наука, когато попада в Лабораторията по „Теоритична и изчислителна химия. 
„Много добре се сработих с колегите и тогава разбрах това, което уча, как мога да го приложа“, каза в студиото на Радио 
София Нина Нанкова. 
Тя разработва проект „Квантово-химичен и докинг анализ на антивирусната активност на екстракт от растението 
Graptopetalum paraguayense E. Walther към човешки коронавируси“. 
Д-р Мария Калапсъзова от дете има интерес към точните науки, но той се задълбочава, когато попада в академичните 
среди. Занимава се с „Моделиране на структурата и повърхността на слоести оксиди за създаване на по-ефективни, 
евтини и безопасни електродни материали за натриево-йонни батерии“. 
Природата е обект на интерес от дете и за Ина Анева. Тя работи по проект „Лечебните растения - източник на нови 
молекули-инхибитори на ацетилхолинестеразата в борбата с невродегенеративните заболявания“. 
„В детството ми, идеите за мечтаната професия се смениха няколко пъти, но в основата на всички стоеше условието, 
работата да бъде в полза за живота на хората и да носи добро“, разказа Ина Анева. 
Опитите с животни я карат да избере ботаниката и проучването на растенията. 
В продължение на две години, всеки ден тя пътува с влак от Благоевград до София и обратно, което заедно с градския 
транспорт й отнема около 6-7 часа дневно. 
„Именно във влака имах възможността да чета много, да пиша, да отмятам задачи и да планирам нови“, каза Ина Анева.  
Тя разказа и вдъхновяващата си история, когато една сутрин, тръгвайки в командировка с колегите си, закъснява за 
влака. Приближавайки се към перона вижда, че влакът тръгва, но започва да го гони, въпреки че изглежда безнадеждно. 
В един момент обаче влакът спира, тя успява да го догони и да се качи. Оказва се, че машинистът и кондукторът са я 
видели и са спрели влака. 
„Има голяма поука. Човек никога не трябва да се отказва, дори да мисли, че е изпуснал влака, защото някой може да го е 
забелязал и да му помогне като дръпне ръчната спирачка за малко“, каза Ина Анева. 
По думите на дамите, да се занимаваш с наука в обществото ни, не се смята за престижно, както в останалите държави. 
„Ние сме единственият вид на тази планета, който е преодолял естествения подбор и това е благодарение на науката и 
технологиите“, каза Нина Нанкова. 
Подробности можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Фалшиви имейли от името на ЕНЕРГО-ПРО 
Активни фишинг атаки от името на ЕНЕРГО-ПРО се разпространяват в интернет пространството, събщават от компанията. 
В електроразпределителното дружество са постъпили сигнали от клиенти за получени фалшиви имейли от името на 
компанията, които съобщават за грешка в начислените дължими суми във фактурите за електроенергия и приканват да 
се поиска възстановяването им. Също така се иска споделянето на лична информация, като това е придружено със 
заблуждаващ зловреден линк за възстановяване на сумите. 
Енергийната компания, обслужваща Североизточна България, се разграничава от тези недобросъвестни опити за 
ощетяване на потребителите. Клиентите е необходимо да знаят, че при необходимост от възстановяване на суми 
ЕНЕРГО-ПРО ги приспада при издаване на фактурата за следващо плащане. 
Тази фишинг атака е насочена към потребители на електронна поща в цялата страна и не се ограничава само до 
клиентите на ЕНЕРГО-ПРО. 
 
√ Ивайло Калфин: Никой не очаква пълномащабна война в цяла Украйна 
Понякога искрата между пропагандата и тежките решения може да пламне много лесно, казва бившият външен 
министър 
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Интервю на Лора Търколева с Ивайло Калфин 
От практическа гледна точка никой не очаква пълномащабна война, която ще обхване цялата територия на Украйна, поне 
на този етап. Това каза пред БНР Ивайло Калфин, директор на Европейската агенция за подобряване на условията на 
живот и труд, бивш вицепремиер, външен и социален министър, както и бивш евродепутат. 
В някои случаи е много тънка разликата и много лесно може да пламне искрата между пропагандата и тежките решения, 
посочи Калфин. 
По думите му конфликтът стига до доста гореща фаза. 
„Конфликтът се състои в това, че Русия реагира изключително нервно на разширяването на НАТО до границите ѝ. Русия 
има проблем, когато става въпрос за разширяването на НАТО до границите ѝ. В едно подобно напрежение, в играта на 
нерви, а сега Русия се чувства силна и икономически, със значителните приходи от доставки на петрол и на газ. Може би 
за последните десетилетия руската икономика и руската позиция, геополитически, е може би най-силна досега." 
„Ако се премине една граница, това е знакът, който се дава от страна на НАТО, това може да се случи от действията на 
самата Русия“, допълни Калфин. 
Според него ЕС се е включил много активно чрез НАТО в диалога с Русия. 
Калфин е на мнение, че в подобен конфликт една държава трябва да предвиди всички сценарии, „включително най-
лошия и най-малко вероятния“. 
Цената на петролните продукти вече тръгна по една линия на политическата ескалация, която е трудно предвидима, 
коментира Ивайло Калфин.  
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ Тейлър Пиърс: Екологичните и дигиталните цели да се включат в новите фискални правила на ЕС  
Интервю на Марта Младенова с Тейлър Пиърс в предаването ''Събота 150'' 
Покачващите се цени продължават да бъдат сред водещите проблеми в Европейския съюз, като все повече икономисти 
гледат към Европейската централна банка с критичен поглед и учудване, че няма сигнал за покачване на лихвите. В края 
на март ще бъде преустановена програмата за изкупуване на активи в условията на пандемия, но според мнозина това е 
твърде малка крачка в борбата с високата инфлация, „която е тук, за да остане“. През януари в еврозоната тя достигна 
5,1%, но още по-стряскащите данни дойдоха отвъд океана. Януарската инфлация в Съединените щати е 7,5 на сто - 
рекордно ниво от 1982 година.  
За разлика от ЕЦБ Федералният резерв даде с ясни послания, че през годината ще има повишаване на лихвените 
проценти и то не веднъж. Английската централна банка също не се поколеба и вдигна лихвите. По-консервативните 
икономисти винаги отбелязват, че Вашингтон и Лондон са ястребите в семейството на централните банки, а Франкфурт 
предпочита поведението на гълъб - без резки движения в паричната политика. 
На този фон в Европейския съюз все по-оживена става дискусията за промяната на правилата от Договора от Маастрихт, 
30-годишнината на който накара повечето експерти да припомнят, че именно тази възраст бележи нов етап в живота на 
всеки, включително и на фискалните правила. В момента те изискват държавите от Европейския съюз да не превишават 
60% дълг и 3% дефицит спрямо брутния си вътрешен продукт.  
Миналата и настоящата година са изключения заради пандемията, но възстановяването, проблемите с веригите на 
доставки и високите цени на енергоносителите промениха правилата на играта. Каква е тежестта им в структурата на 
инфлацията е ключовият въпрос, чийто отговор трябва да бъде намерен преди каквито и да е решения, заяви пред БНР 
Тейлър Пиърс, икономист в Официалния форум за парични и финансови институции. 
"Вярно е, че инфлацията в еврозоната нарасна значително, въпреки че не е с толкова много, колкото в Съединените щати 
или в Обединеното кралство. Ръстът е над прогнозирания и със сигурност Европейската централна банка ще следи 
инфлацията с много голямо внимание. Струва ми се, че голямото предизвикателство ще бъде оценката на това дали тя се 
дължи на проблемите с веригите на доставки. През пандемията те пострадаха много и проблемът си остава, а и се 
увеличиха енергийните цени. 
За ЕЦБ е важно да установи дали инфлацията се дължи почти изцяло на проблема с доставките или има и елемент, 
свързан с търсенето. Тази оценка е важна, защото не е ясно какво би постигнало едно затягане на паричната политика, 
ако проблемът е единствено при доставките. От последното интервю на Кристин Лагард става ясно, че тя се колебае дали 
ще има повишение на лихвите тази година, т.е. не е сигурно, че ЕЦБ ще повиши лихвите. Мисля, че Франкфурт засега ще 
продължи да следи събитията внимателно и предпазливо и това е правилното решение в тези несигурни времена. Най-
разумно би било управителният съвет на ЕЦБ да се фокусира основно върху покупките на активи". 
"Ястребът" Йенс Вайдман, който като че ли беше някак в изолация заради позициите си за сериозното затягане на 
политиката на ЕЦБ, вече не ръководи Германската централна банка и съответно не е част от управителния съвет 
на ЕЦБ. Смятате ли, че новият гуверньор на Бундесбанк ще успее да промени настроенията във Франкфурт?  
"Добър въпрос, но ми е много трудно да отговоря. Изглежда, че Йоахим Нагел би искал да въведе по-рестриктивен 
подход в политиката на ЕЦБ. Самият той вече заяви, че би искал да се прекратят покупките на активи и да се вдигнат 
лихвите до края на тази година. Засега изглежда, че той е сред малцината ястреби. Все пак всички държави от еврозоната 
имат представители, а той е просто един глас в управителния съвет". 
Ако се стигне до повишаване на лихвите тази година, как това би се отразило на страните с много висок държавен 
дълг, например на Италия? 
"Това със сигурност би било по-голямо предизвикателство за държавите, които имат висока задлъжнялост. По-високите 
лихви се отразяват на цената на поемането на нови задължения, което за страните с дългове би означало и разпродажби 
на техните облигации. Със сигурност ЕЦБ иска да избегне спирала на увеличаващи се лихви по държавните облигации, 
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защото това ще удари държавите с голям дълг. Във Франкфурт са добре запознати с тази динамика и ще го имат предвид, 
когато обмислят честотата и интензивността на повишенията на лихвите". 
Все по-усилено се говори за промени в критериите от Маастрихт, основно заради високата задлъжнялост. 
Настъпил ли е моментът да променим 30-годишните фискални правила? Реално това е дискусия, която започна 
преди пандемията. 
"Мисля, че сега тази дискусия е дори още по-интересна, защото имаме фискалните стимули, които идват от програмата 
"Следващо поколение Европейски съюз". Повече от половината страни - членки превишават границата от 60 процента на 
дълга към брутния вътрешен продукт. Най-важното съображение трябва да бъде със страните, които имат наистина 
много висока задлъжнялост. Това са основно южноевропейските държави. Най-вероятно те ще търсят някакъв вид 
преоценка и по-голяма гъвкавост при правилата за фискална стабилност. 
По отношение на това как би изглеждала новата рамка за фискална стабилност, би било интересно преди да се мисли за 
правилата за харчове, да се вземе предвид програмата "Следващо поколение Европейски съюз", следователно да се 
включат правила по отношение на екологичните и дигиталните цели. Необходимо е да има текстове за социалното 
включване и може би някакъв механизъм, който да гарантира, че това са продуктивни социални разходи. За онези 
харчове, които биха били определени като "непродуктивни", трябва да има много по-стриктни правила". 
Критериите от Маастрихт са ключови за държавите, които целят присъединяване към еврозоната. Ако има  
промени в тези правила, как това ще се отрази върху тези страни? 
"За държавите, които искат да се присъединят към еврозоната или дори към Европейския съюз, изискването за спазване 
на правилата винаги са било по-строго спрямо тези, които са членове. Бих казала, че със сигурност трябва да се подобри 
спазването на правилата в страните - членки. По отношение на това как трябва да се променят правилата за държавите, 
които искат да се присъединят, струва ми се, че те не трябва да бъдат обсъждани в рамките на реформата и гъвкавостта, 
които се коментират за вече присъединените държави". 
Интервюто на Марта Младенова с Тейлър Пиърс в предаването "Събота 150" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Западът обсъжда изключването на Русия от SWIFT 
Западът обсъжда налагане на санкции на Русия, насочени към ограничаване на достъпа ѝ до международната 
междубанкова система SWIFT. Това съобщи "Ройтерс", позовавайки се на представител на администрацията на френския 
президент Еманюел Макрон. 
Пред агенцията източникът отбелязва, че трябва да се внимава да не се задълбочава разделението между Русия и 
Европа. 
В петък "Ройтерс", позовавайки се на представители на САЩ и Европейския съюз, съобщи, че Вашингтон и Брюксел 
обсъждат налагане на подобна санкция на Русия, но все още не е сигурно дали тя ще влезе в окончателния списък с 
рестрикции срещу Москва. 
Според източници на агенцията подобна мярка вече не се разглежда активно поради възражения от множество 
европейски държави. 
 
√ Русия обвини западните държави, че опитват да манипулират мисията на ОССЕ в Украйна 
Американски и датски служители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа напуснаха днес 
контролирания от сепаратистите украински град Донецк, съобщи Ройтерс. 
Според източник на агенцията общо 160 души от специалната наблюдателна мисия - сред тях и граждани на 
Нидерландия, Канада, Словакия и Албания - напускат Украйна от съображения за сигурност. Великобритания премества 
своите наблюдатели от бунтовническите райони в районите под контрола на Киев. 
По този повод говорителят на министерството на външните работи на Русия Мария Захарова обвини западните държави, 
че се опитват да манипулират мисията на ОССЕ. 
Мария Захарова припомня, че председателството и генералният секретар на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа са информирали страните-участнички за решението на редица държави да 
предислоцират служителите си в наблюдателната мисия в Украйна.  
Според Захарова подобни решения целенасочено въвличат мисията в “нагнетяваната от Вашингтон милитаристична 
психоза и я използват като инструмент за възможни провокации”. Тя призовава ръководството на организацията да не 
допусне въвличането ѝ в нечистоплътни политически игри около Украйна.  
По думите ѝ в условията на изкуствено нагнетяване на напрежението пълноценната работа на наблюдателната мисия е 
по-необходима от всякога.  
Русия категорично отрича зачестилите в последно време в западната преса твърдения, че подготвя военна офанзива 
срещу Украйна.  
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче не изключи провокации, които да оправдаят подобни твърдения. Той 
предупреди, че опитите за силово решение на кризата в Югоизточна Украйна ще имат много сериозни последици. 
 
Капитал 
 
√ Новият план за енергетиката: много батерии и ВЕИ, но без газ 
Преработеният план за възстановяване не предвижда срок за закриване на въглищните ТЕЦ, но дейността им ще се 
ограничи. Газови централи може да има само като частна инициатива 
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Най-големите промени в Плана за възстановяване, които правителството на Кирил Петков е направило, са в сектор 
eнергетика. Накратко: отпада единият милиард лева финансиране за парогазови мощности в Маришкия басейн, 
ангажимент за затваряне на въглищните централи няма да има, а основната част от средствата са насочени към батерии, 
ще има също и повече геотермални мощности. 
Това стана ясно по време на общественото обсъждане на новите проекти в плана, което вицепремиерът и министър на 
финансите Асен Василев провежда днес. 
България изостава от гледна точка на технологии в този сектор, заяви енергийният министър Александър Николов. Точно 
затова по думите му е нужно по-амбициозно действие. "До три години очаквам отрицателни цени на електроенергията 
през деня. Не трябва да изпадаме в тази ситуация, а да направим така системата си, за да работи ефективно", каза още 
той. Данните от ЕСО и ЕРП показват, че има заявени близо 14 хил. мВт нови мощности от ВЕИ и трябва да се намери 
начин за тяхното ефективно балансиране. 
Точно по тази причина се запазва финансирането за модернизация на мрежата на ЕСО - за да се осигури възможност за 
присъединяване на нови мощности - поне 4500 мВт. 
"Разширява се силно геотермалната част - инвестициите са с по-висок риск и за това е добре да използваме грантовото 
финансиране", обяви вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев. Тези проекти може да осигурят базова 
енергия както за производство на ток, така и за отопление. 
"Това е първата стъпка от голямата енергийна стратегия, която правителството ще представи в края на месец март", 
обяви още министър Николов. Основна цел в него ще бъде и намаляване на загубите по преносната мрежа, а 
производството на електроенергия да отговаря на съвременните нужди в целия регион, не само в страната. За това се 
работи в координация с останалите държави. "Ако успеем да спестим половината от загубите, ще е все едно, че сме 
построили един нов реактор на "Козлодуй", казва министър Николов. 
Батериите 
"Това е най-агресивният нов проект, заяви министър Василев и продължи: Но ако успеем да го направим, ще имаме най-
добрата цена на тока." Целта е да бъдат инсталирани батерии с капацитет 6000 мегаватчаса. Като мащаб това е сравнимо 
с един нов ПАВЕЦ "Чаира". Те ще бъдат монтирани при подстанциите на ЕСО, за да може директно на това ниво 
системата да се балансира. 
"Имаме огромни предвидени проекти и средства за нови мощности - соларни и вятърни. Но няма почти нищо за 
балансирането им. Това, което правим с този проект, е България да стане първият пазар, който сам си балансира изцяло 
зелената енергия. И освен това през фонда за справедлив преход ще направим завод за батерии в Стара Загора", обясни 
министър Александър Николов. 
Това обаче е голямо предизвикателство - само да се осигури такъв капацитет батерии при сегашните пазарни реалности 
ще изисква години. Освен това търсенето на подобни мощности за балансиране ще расте с главоломни темпове в цяла 
Европа, а и по света в следващите 10-15 години. 
В отговор на това правителството предлага като част от плана, а и със средства от Фонда за справедлив преход България 
да стане една от първите държави, които ще произвеждат батерии. За целта ще бъде организиран търг за привличане на 
инвеститори, като по думите на министър Николов условията ще са технологично неутрални - ще спечели този, който 
предлага най-доброто решение и иска най-малко субсидия. 
"Ще намалим износа и ще си съхраняваме енергията, която да използваме. Ще създаваме стойност тук. Това ще ни 
позволи да привлечем инвеститори", каза енергийния министър. 
Изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев пък обясни, че визията е компанията, 
която ще оперира батериите, да отдава капацитета им под наем на производителите, не само ВЕИ. Това е различно от 
обичайната практика, в която батериите се използват за съхранение на евтина енергия с цел пласирането й на пазара, 
когато е скъпо. Напротив - предлагането само на услуга по съхранение ще позволи на производителите да разнообразят 
портфолиото си от продукти и това ще е полезно за всички. 
Защо отпада газът 
"Искаме ли да заменим национален ресурс със вносен такъв? Освен това ако направим газова централа, то хоризонтът на 
работа за нея ще е до 2035 г. Защо да правим такава инвестиция? Ако някой смята, че като частна инвестиция това може 
да се случи, никой няма да го спре", обясни вицепремиерът Василев. 
Ангажимента на България, поет пред ЕС още през 2019 г. от правителството на ГЕРБ, е за намаляване на CO2 емисиите с 
40% и той остава, припомни още Василев. Това означава, че въглищните централи ще работят по-малко, особено през 
април и май и през летните дни. 
Освен това ще има естествена декарбонизация, тъй като договорите на т.нар. американски централи изтичат през 2024-
2026 г. "Трябва да направим всичко възможно да ги задържим като инвеститори, дали ще работят с природен газ, дали 
ще има водород или нещо друго - предстои да се види", смята енергийният министър. 
Според синдикатите обаче намаляването на емисиите реално означава спиране на централите. "Казвате, че няма да 
затваряте въглищни мощности, но ще работят ли наистина", попитаха представители на КНСБ и "Подкрепа", които 
посочиха и, че няма готовност за проекта с батерии, както и този с геотермалните. 
"ТЕЦ "Марица-изток 2" и мините остават ключови за системата и балансьор за България и региона. Ясно сме заявили 
пред Брюксел, че намаляването на капацитета на Маришкия басейн не е проблем за България, а е проблем за региона - 
това означава намален износ и проблеми в съседните държави. Освен високи цени ще има и прекъсване на тока", 
контрира енергийният министър Александър Николов. По думите му регионът на Стара Загора няма да се убива - 
напротив. Всички дадености като мрежа, специалисти, дружества ще се използват за подобряване на бъдещето чрез 

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/02/07/4307381_proekti_za_vnushitelnite_12_hil_mvt_vei_sa_podadeni_v/


21 

 

нови технологии - за улавяне на водород, за допълнителни производства и т.н. Освен това всички проекти за зелен 
водород са насочени към региона на Маришкия басейн. 
"Има чуваемост от ЕК. Ще се търси механизъм - тогава, когато имаме заместващи мощности и такива за съхранение на 
енергия, ще се върви към намаляване и затваряне на въглищни мощности. Преди това няма как да се поеме такъв риск 
за енергетиката", потвърди и министър Василев. По думите му обаче мощности, които не отговарят на екологичните 
стандарти, ще трябва да бъдат затворени. "Ножът е стигнал до кокала", каза още той. 
Геотермалните централи 
Целта е с финансирането от плана да се направят подробни анализи и да се съберат данни за потенциала на България, 
каквито в момента няма. 
"Направихме консултации с големи турски компании, които са реализира такива проекти. На база оскъдната 
информация, която имаме за страната сега - анализите са от 80-те години - в Южна България има сходства с Турция, 
където работят такива централи. Със съвременни технологии обаче може да се открият нови възможности. Сондажите, 
които се правят сега, са около 2-3 метра", обясни енергийния министър. 
Оценките сочат, че стойността на инвестицията е 3 млн. евро на мегават цена. Оперативните разходи са между 15 и 40 
лв./мВтч, а крайната цена на тока от такива мощности е 120-150 лв./мВтч. 
Планирани са две пилотни централи - за ток и за топлина, като има идентифицирани 6 площадки. Те са в Сапарева баня, 
Велинград, долината на Струма, Ерма, Враца - Ловеч, Варна, Пазарджик - Пловдив. 
Според министър Николов позитивните ефекти от такива проекти са няколко: "Ако температурите са добри, ще имаме 
ниска цена. Но по-важното е, че ще постигнем децентрализация извън АЕЦ и Маришкия басейн." 
 
√ Гърция вижда отговора на икономическите си проблеми в технологичния сектор 
Местните стартъпи ще играят все по-голяма роля за развитието в южната ни съседка 
Гърция преживя една от най-тежките финансови кризи в историята през 2008 г. Оттогава куп млади хора, а и не само, се 
видяха принудени да отидат в чужбина, за да си осигурят бъдеще и да изпълнят професионалните си цели. От няколко 
години насам обаче се забелязва тенденция, която според правителството може и да е ключът към окончателното 
излизане от кризата - развитието на технологичния сектор. 
Финансовата криза, както и времето преди нея са създали и по-дълбоки проблеми от чистите финансови такива. Гърция 
"отгледа поколения хора, които мечтаеха да работят в правителството или да се обявят за успешни предприемачи, като 
пропиляват публични пари", казва пред Reuters Панос Заманис, заместник-председател на Гръцката асоциация на 
стартиращите фирми. Беше необходима криза, за да се разбият тези стереотипи, добавя той. 
Тази криза дойде и предостави възможност за промяна. За момента изглежда, че тази възможност е била използвана 
поне от един сектор на икономиката - технологичния. Технологичните стартъпи се представят особено добре, като по 
данни на Marathon Venture Capital миналата година инвестициите в подобни компании почти достигнаха 1 млрд. долара. 
Макар и това да бледнее в сравнение с Лондон, където стартъпите са набрали финансиране за рекордните 25 млрд. 
долара по данни на Dealroom, разликата с положението на местната стартъп сцена от преди 10 години е несравнима. 
Първият гръцки еднорог е факт 
Сигурен пример за това е сделката на американската инвестиционна банка JPMorgan, която наскоро обяви 
придобиването на 49% от гръцкия финтех стартъп Viva Wallet. Макар и официални данни за сделката да не бяха 
публикувани, източници на Reuters твърдят, че американската банка е платила 1.15 млрд. долара. Това би направило Viva 
Wallet и първия еднорог на гръцката стартъп сцена. 
Базираната на облачни технологии Viva Wallet, която оперира в 23 държави в цяла Европа, предоставя услуги за 
приемане на карти чрез своето POS приложение, допълнителни устройства за Google Play и усъвършенствани системи за 
плащане в онлайн магазините. "Много сме развълнувани да направим стратегическа инвестиция във Viva Wallet, за да 
подкрепим визията им за насърчаване на нов растеж и иновации в плащанията, насочени към европейския малък и 
среден бизнес", каза в изявление ръководителят на глобалните разплащания на JPMorgan Такис Георгакопулос. 
В скоро време се очаква да бъде обявена и още една подобна сделка - за стартъпа Accusonus. Отново източници на 
Reuters обявиха, че тя е почти завършена и се очаква да бъде обявена в близките дни. Купувач е компанията - майка на 
Facebook, Meta, а финансовите параметри за момента са неясни. 
Accusonus е компания, която е основана в гръцкия град Патрас през 2013 г. Тя се занимава с производството на софтуер, 
който се използва за аудиоинженерство - промяна на звученето на даден инструмент, тоналност или глас. Също така 
стартъпът развива и технология както за музикално продуциране, така и за концерти. Две години след основаването на 
компанията тя мести централата си от Патрас в Лексингтън, Масачузетс, като това помогна да започнат професионални 
отношения със звезди като Шакира и Боб Дилън. 
Мицотакис има вяра в стартъпите от самото начало 
Сделките дадоха тласък на премиера Кириакос Мицотакис, който надгради постигнатото от предишни правителства с 
данъчни облекчения и реформи на финансиране, насочени към диверсификация на икономика, доминирана от туризма 
и корабоплаването. 
След като встъпи в длъжност през 2019 г., година след като Гърция излезе от най-голямата програма за финансова помощ 
в историята, консервативното правителство на Мицотакис направи дигиталната трансформация приоритет. Той въведе 
корпоративни данъчни облекчения и опростяване на процедурите за регистриране на компания. 
"Гърция не е страна, която разчита единствено на туризма и прекрасните си плажове", каза той, докато обикаляше 
офисите на Viva миналата седмица, добавяйки, че правителството е оптимистично, че технологиите ще бъдат 
"нарастваща част" от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. 
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Гръцката федерация на предприятията (SEV) оценява стартъп сектора на 6 млрд. евро, или 3% от БВП, без да посочва 
каква част от това се дължи на технологични стартиращи компании. Тя си постави за цел технологичния сектор да 
достигне 10% от БВП през следващото десетилетие, каза миналия месец Маркос Веремис, съпредседател на комитета за 
иновации. 
 
Мениджър 
 
√ Без дебат депутатите приеха промените в корпоративното подоходно облагане 
Без дебат парламентът прие на второ четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), 
внесени от Министерския съвет. Те ще влязат в сила със задна дата - от 1 януари тази година. 
Промяната в закона се налага от ангажимента на страната ни напълно да въведе в националното данъчно 
законодателство европейската директива за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които 
пряко засягат функционирането на вътрешния пазар по отношение на несъответствията при хибридни образувания и 
инструменти, включващи трети държави. 
Първата група промени са свързани облагането на т.нар. хибридни образувания. Това понятие бе въведено в 
законодателството в началото на 2020 г., като най-общо означава, че то се облага в една страна, а приходите и разходите 
му се считат за такива на друго лице/лица, съгласно законодателството на друга държава. С промените определени 
категории хибридни образувания се приравняват на юридически лица за целите на закона, като печалбите и доходите им 
ще се облагат в България. Това коментира за Мениджър Нюз Елеонора Сергиева, партньор в адвокатска кантора „Попов, 
Арнаудов и партньори”. Условието важи за тези хибридни образувания, в които чуждестранно лице/лица държи пряко 
или косвено над 50 % от правото на глас, от капитала или от печалбата му. В този случай законодателството на 
чуждестранното лице/лица приема, че хибридното образувание е данъчно задължено лице на България, допълва Галин 
Попов, Главен управляващ съдружник в кантората. Тези правила няма да важат, ако печалбите и доходите на 
образуванието вече са обложени по друг начин в България или са обложени съгласно законодателството на друга 
държава. От обхвата на закона са изключени колективните инвестиционни схеми, като подлежащи на отделни регулации 
и на европейско ниво. Промените, обаче влизат в сила със задна дата – 01 януари 2022 г., заради изискванията на 
европейското законодателство всяка държава членка да гарантира на национално ниво прозрачност на облагането на 
хибридните образувания. Така държавата ни изпълнява задълженията си съобразно европейските изисквания, но няма 
ясен механизъм как практически ще се извършват тези установявания спрямо различните категории образувания и 
съставляващите ги лица, изтъкват юристи. 
С промените в ЗКПО се дава и нова дефиниция на колективната инвестиционна схема. Това е инвестиционен фонд или 
схема, които имат множество собственици, притежават диверсифициран портфейл от ценни книжа или са предмет на 
нормативна уредба за защита на инвеститорите. Новите правила не се отнасят за тях. 
Втората група промени в ЗКПО се отнася за данъчното третиране на лизинговите договори. Новите правила изрично 
определят счетоводните приходи, разходи, печалби и загуби от договори за продажба с обратен лизинг (т.нар. 
оперативен лизинг, съгласно Международните счетоводни стандарти), да не се признават за данъчни цели при 
лизингополучателите. За такива ще се признават разходи, приходи, печалби и загуби, определени от правилата на 
Счетоводен стандарт 17 „Лизинг“ по отношение на договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като 
експлоатационен лизинг. Тук, макар да няма европейска регулация, промените също са със задна дата. Те ще обхванат 
отчитането по различните стандарти при лизинговите сделки, сключвани от началото на годината, обясниха от 
адвокатска кантора „Попов, Арнаудов и партньори”. 
Депутатите приеха и промени в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица. С тях се дава възможност справките за изплатените през годината доходи и за удържаните през 
годината данък и задължителни осигурителни вноски на еднолични търговци или самоосигуряващи се лица, които са 
починали през данъчната година, да се подават от наследниците им по закон или по завещание, както и от заветниците 
или от техните законни представители. С измененията се очаква да се улесни данъчния процес с намаляване на 
административната тежест. Предвиден е и преходен режим, съгласно който промяната да може да бъде приложена за 
справките, чието задължение за подаване е възникнало към 31 декември 2021 г. 
 
√ Финансовият и енергийният министър са на работно посещение в САЩ 
Заместник-министър председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев е на работно посещение 
във Вашингтон, начело на делегация, в която са включени министърът на енергетиката Александър Николов и 
представители на ръководствата на АЕЦ "Козлодуй", "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз", съобщава пресцентърът на кабинета. 
Във Вашингтон вицепремиерът Василев и водената от него делегация ще имат срещи в Белия дом, Държавния 
департамент, Департамента по търговия и Департамента по енергетика, както и с представители на Агенцията за 
финансиране на развитието (DFC), Американската агенция за развитие и търговия (USTDA), Американската банка за 
експорт-импорт (EXIM) и др. Основните теми на разговорите ще бъдат енергийна диверсификация и ефективност, 
модерните и зелени технологии и климатичните промени. 
Делегацията ще има среща с представители на американския бизнес, организирана съвместно с Търговската камара на 
САЩ и Американската търговска камара в България, както и с Американската бизнес асоциация за Централна Европа 
(ACEBA) и Института за ядрена енергетика (NEI). 
Визитата на министър Александър Николов в САЩ ще продължи с посещения с Питсбърг, Хюстън и Далас. 
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√ Иванов: Отпускаме 150 милиона лева повече в подкрепа на производителите 
Отпускаме 150 милиона лева повече в подкрепа на българските производителите в няколко сектора. Това заяви 
министърът на земеделието Иван Иванов в ефира на Нова тв. По думите му секторът е изправен пред сериозни 
затруднения. 
„Причина за високите цени на продукцията на първо място е увеличението на цените на енергоносителите в световен 
мащаб, вследствие на COVID кризата. Това е проблем не само за нас, но и за цяла Европа. Това, което министерството на 
земеделието е направило е отразено в новата финансова рамка. Ще бъдат отпуснати 150 милиона лева повече от 
обичайното като помощи, в подкрепа на българските производители. Политическата криза през миналата година доведе 
до изоставане с приемането на бюджета, но ще наваксаме темповете. След приемането на бюджета, средствата ще 
стигнат възможно най-бързо до производителите”, увери министърът. 
Той добави, че стартира нотификация за 111 милиона помощи по COVID мярката, които ще бъда изплатени на 
производителите до края на юни. 
Министърът на земеделието обърна внимание и на фалитите сред родните производители. 
„От 900 хектара оранжерии, 200 са отопляеми. Справка показа, че голяма част от тях още миналата година не са 
работили. Призоваваме производителите да не прекъсват дейността си, защото държавата ще поддържа тези, коит имат 
капацитет и възможност да произвеждат. Няма да се плаща на производители без продукция и такива с надписани 
площи. Порочната практика спира”, каза още Иванов. 
Приоритет остава българската продукция, като фокус ще бъде поставен и върху нелоялната конкуренция за внос от трети 
страни, коментира земеделският министър. 
 
√ АЗП: Правителството да въведе доброволното изпълнение за събиране на дребни задължения 
Асоциацията за защита на потребителите ще постави на вниманието на българското правителство въвеждането на 
„Доброволното изпълнение“ като реална мярка за възпиране на тормоза на колекторските фирми вместо 
предложението, наречено „Закон за събиране на вземания по потребителски договори“. 
Процедурата ще спести на длъжниците плащането на съдебни разноски, начислени неясни такси и лихви, а на 
кредиторите време и ресурси и съдебни процедури. По същество тя дава възможност на кредитора по законов начин да 
призове длъжника за уреждане на дълга. Поканата за доброволно изпълнение ще уведомява длъжника, че не е осъден и 
може да плати доброволно в 14-дневен срок, ако признава задължението. В нея ще има и предупреждение, че при 
неизпълнение, кредиторът може да упражни правата си по съдебен ред. Длъжникът ще получава и копие от документа, 
удостоверяващ вземането. Ако длъжникът не плати до два месеца или не се постигне споразумение за погасителен план, 
процедурата се прекратява. Това ще става и ако той оспори писмено вземането. 
„Доброволното изпълнение“ ще подпомогне и усилията за реформа на съдебната система като облекчи натоварените 
съдилища и ускори сроковете по делата. Тази мярка се базира на успешния европейски опит и практики. 
Припомняме, че „Доброволното изпълнение“ беше гласувано на първо четене в 44-тото Народно събрание, въпреки 
саботажа в правна комисия, в който участваха активно депутати от БСП. Най-големите противници на тази мярка са 
именно колекторските фирми, които днес радушно подкрепят предложението на вицепремиера Корнелия Нинова, а тя 
шумно обяви, че уж ще ги възпре. По-задълбоченият прочит на внесения по нейна инициатива проект на „Закон за 
събиране на вземания по потребителски договори“ показва, че той урежда единствено вземания за комунални услуги. От 
него са изключени банковите кредити, които представляват основния дял от събиранията на колекторските фирми. В 
същото време „Доброволното изпълнение“, което може да се уреди САМО с редакция на чл. 428а в ГКП, е инструмент за 
справяне с малки задължения. 
Важно е да се отбележи, че доброволното изпълнение няма принуда и психически тормоз. Безплатно е за длъжниците и 
им позволява да разсрочат дълговете си. Те са максимално защитени, за разлика от положението, в което ще бъдат 
поставени по силата на законопроекта, предложен от вицеприемра Корнелия Нинова. С него те на практика ще бъдат 
оставени в ръцете на фирми, които безмилостно преследват максимална печалба. 
Изкупените от фирмите за събиране на заеми банкови кредити надхвърлят 1 милиард лв. за последните две години, като 
тази тенденция по прогнози на АЗП ще се увеличи. Причината за това е фактът, че така търговските банки бързо се 
изчистват от т. нар. токсични кредитни портфейли, които имат пряко въздействие върху кредитния им рейтинг и оценките 
на Европейската централна банка. 
 
√ Американското посолство обясни причината за забавянето на доставката на изтребителите F-16 
Програмата по производството на F-16 има забавяне поради прекъсвания във веригата на доставки, причинени от 
пандемията от COVID-19. Това съобщиха от посолство у нас на страницата си във Facebook. 
Оттам уточняват, че това ще се отрази на всички държави, които в момента участват в тази програма. 
„Съединените щати остават ангажирани в подкрепата си за модернизацията на въоръжените сили на България и ние 
продължаваме да се обучаваме заедно по време на ежегодните двустранни и многонационални учения и да 
инвестираме в други проекти за модернизация, очертани в нашата десетгодишна Пътна карта за военно сътрудничество 
като българския Център за киберзащита към Министерството на отбраната, морското наблюдение и комуникационното 
оборудване за всякакъв тип въоръжени сили“, посочват от дипломатическата мисия. 
Коментарът идва, след като по-рано военният министър Стефан Янев съобщи, че доставката ще се забави, а президентът 
Румен Радев пренасочи въпросите за това към предишното редовно правителство. От ГЕРБ пък заявиха, че отговорни са 
служебните правителства, назначени от държавния глава. 
 

https://nova.bg/news/view/2022/02/13/356855/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5-150-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5/
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√ ЕС ще се бори с Китай за влияние в Африка чрез инвестиции за 20 млрд. евро 
Европейският съюз работи по пакет от финансови мерки в размер от 20 млрд. евро, с които да подкрепи транспортни 
мрежи, както и да финансира енергийните, цифрови, образователни и здравни проекти в опит да намали влиянието на 
Китай върху континента, пише Блумбърг. 
Страните членки на блока обаче все още не са се ангажирали с финансирането на тези планове, казва запознат източник. 
Плановете включват изграждане на стратегически коридори, полагане на международни подводни кабели, нови 
енергийни връзки и инвестиции във възобновяеми енергийни източници в Сенегал, Кот д’Ивоар, Египет, Мароко и Кения. 
Инвестицията цели да подкрепи новото партньорство, което ЕС и Африка искат да сключат на среща на върха на 17-18 
февруари в Брюксел. 
Африканските лидери дадоха приоритет на пътищата, железопътните линии и мостовете. Някои правителства на ЕС 
обаче са изправени пред национални бюджетни ограничения, което в голяма степен не им позволява да обещаят 
значително финансиране преди, докато други, сред които Германия, са скептично настроени относно някои от 
предложенията. 
Списъкът на ЕС включва около 60 проекта, предназначени да рестартират отношенията на блока с Африка след месеци на 
напрежение относно доставките на ваксини и патенти, както и ограниченията върху пътуванията, свързани пандемията от 
COVID-19. 
Повечето от средствата в плана на ЕС ще се насочат към европейската инициатива Global Gateway, която има за цел да се 
конкурира с плана на Китай „Един пояс, един път“. Според различни източници блокът се стреми да мобилизира 150 
млрд. евро до 2027 г. 
 
√ По-остра реакция на ЕЦБ към инфлацията може да задуши икономическия растеж в еврозоната 
Европейската централна банка трябва да погледне отвъд сегашния скок на инфлацията, докато определя паричната си 
политика, за да избегне задушаването на икономическия растеж. Това заяви членът на управителния съвет на ЕЦБ 
и гуверньор на банка на Финландия Оли Рен, цитиран от Блумбърг. 
„Ако реагираме твърде остро на инфлацията в краткосрочен план, вероятно ще предизвикаме спиране на икономическия 
растеж“, каза Рен в интервю за финландската телевизия YLE TV1. „По-добре е да погледнем отвъд краткосрочната 
инфлация и да погледнем какви ще бъдат цените през 2023 г. и 2024 г.“, добави той. 
По думите му ръстът на цените през идните две години може да е „близо до целта от 2%“. 
Рен посочи, че ръстът на заплатите в еврозоната остава скромен и малко вероятно инфлацията да се запази перманентно 
на настоящите високи нива, освен ако не бъде стимулиране за разходите за труд. 
Неговите коментари са сходни с тези на председателят на ЕЦБ Кристин Лагард, която по-рано тази седмица предупреди, 
че едно прибързано затягане на паричната политика може да навреди на възстановяването на икономиката на 
еврозоната от пандемията. 
„Ще имаме време да реагираме на заседанието през март и на следващите срежи, ако ситуацията изглежда значително 
по-различна от тази, в която се намираме в момента“, каза Рен. 
59-годишният управител на централната банка на Финландия заяви по-рано тази седмица, че е призовал Управителния 
съвет на ЕЦБ да потърси по-бърз достъп до данни за заплатите в еврозоната, за да улесни определянето на паричната 
политика в момент, когато инфлацията се стимулира основно от фактори на предлагането, сред които по-високите цени 
на енергията и глобалните проблеми с веригите на доставка. 
 
√ Преизбраха Щайнмайер за президент на Германия 
Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер бе преизбран за втори мандат с пълно мнозинство от гласовете на 
Федералното събрание. 
От общо 1437 гласа на политици, медици, спортисти и артисти той получи 1045, съобщи председателката на Бундестага 
Бербел Бас. 
Сред най-видните членове на Федералното събрание тази година е доскорошната канцлерка Ангела Меркел, предава 
DW, но има и много други участници със световна известност като съоснователката на BioNTech Йозлем Тюредж, 
водещият германски вирусолог Кристиан Дростен, астронавтът Александър Герст. Част от събранието са и звезди от 
културата и спорта. 
Преизбирането на Щайнмайер беше очаквано, след като неговата кандидатура бе подкрепена както от управляващата 
коалиция, така и от опозиционния блок. 
 
√ Орбан очаква Тръмп в Унгария по време на предизборната му кампания 
Унгарски премиер Виктор Орбан се надява Доналд Тръмп да посети Будапеща в следващите седмици, за да стимулира 
кампанията по преизбирането му на поста, съобщи "Гардиън". 
Мозъчният тръст Център за основните права, свързван с правителството на министър-председателя, е отправил покана 
към бившия американски президент, посочва източник на изданието. 
Поканата идва в момент, в който Орбан влиза в кампания преди изборите на 3 април, когато партията му Фидес ще се 
изправи срещу обединена опозиционна коалиция, разглеждана като най-голямото предизвикателство пред 
управлението на Орбан, откакто стана премиер преди 12 години. 
„Хората във Фидес наистина биха искали Тръмп да посети Будапеща през март“, каза източникът, който добави, че Тръмп 
все още не е получил поканата. Ако това се случи, посещението ще е първото извън САЩ за бившия държавен глава след 
загубата на изборите през 2020 година. 
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Орбан беше един от ранните поддръжници на Тръмп, като го подкрепи още през лятото на 2016 година. Двамата 
разговаряха по телефона през януари и Тръмп му върна услугата, като публично го подкрепи за изборите през април. 
Лично посещение ще се разглежда като голям стимул за кампанията. 
„Тези посещения имат огромно влияние върху унгарската консервативна общност, защото виждат Тръмп като икона, като 
човек, който е прекарал президентството си при силен попътен вятър“, каза източник, близък до Фидес. Бивш 
републикански служител обаче коментира, че Тръмп се страхува да не се зарази с коронавирус при пътуване в чужбина и 
може да предпочете да не пътува. 
Вероятно бившият американски президент е бил поканен на Конференцията за консервативно политическо действие 
(CPAC), която трябва да се проведе в края на март в Будапеща. Това ще бъде първият път, в който европейска страна ще е 
домакин на водещото консервативно събитие. 
Милош Санто, директорът на Центъра за основните права, каза пред унгарската информационна агенция MTI, че редица 
американски сенатори ще присъстват на конференцията, както и Сантяго Абаскал, който е лидер на испанската партия 
Вокс, както и синът на бразилския президент Жаир Болсонаро – Едуардо. 
 
√ Преките чуждестранни инвестиции в ЕС са достигнали 7,3 трлн. евро в края на 2020 г. 
Нетните преки чуждестранни инвестиции на граждани на ЕС в други страни са достигнали 8,6 трлн. евро през 2020 г., 
сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Това представлява спад от 5% в сравнение с края на 2019 г. 
В същото време нетните преки чуждестранни инвестиции в ЕС от останалия свят са достигнали 7,3 трлн. евро в края на 
2020 г., което е ръст с 2% в сравнение с сравнение с предходната година. 
 

 
 
Дружествата със специална цел в ЕС продължават да играят значителна роля в ПЧИ, макар и по-малка в сравнение с 
предходната година. В края на 2020 г. те са представлявали 40% от общите преки чуждестранни инвестиции на ЕС, 
държани извън блока, и 49% от инвестициите, държани от останалия свят в ЕС. През 2019 г. делът им е бил съответно 50% 
и 59%. 
В края на 2020 г. 24% от общите ПЧИ на инвеститори от ЕС в останалата част на света са отишли в САЩ - 2,09 трлн. евро. 
На второ място е Великобритания с 22% или 1,87 трлн. евро. След това се нареждат  Швейцария с 922 млрд. евро, Канада 
с 297 млрд. евро, Русия с 3279 млрд. евро, Бразилия с 263 млрд. евро и Сингапур с 256 млрд. евро. 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220210-1
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В обратната посока, преките инвеститори от САЩ са отговорни за близо една трета (325) от общите инвестиции в 
инвестиции в ЕС към края на 2020 г., или 2,317 трлн. евро. Следват Великобритания с 1,24 млрд. евро, Швейцария с 691 
млрд. евро, Бермуда с 458 млрд. евро, остров. Джърси с 277 млрд. евро, Канада с 241 млрд. евро, Япония с 222 млрд. 
евро и Кайманите със 185 млрд. евро. 
 

 
 
√ Еврото се разменя за 1,1339 долара 
Курсът на еврото днес остана под прага от 1,14 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1339 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1417 долара. 
 
√ Икономиката на Великобритания достигна най-голям годишен растеж от Втората световна война насам 
Британската икономика е нараснала със 7,5% през 2021 г., записвайки най-големия си годишен растеж от времето на 
Втората световна война насам, предаде Си Ен Би Си. 
През последното тримесечие на миналата година брутният вътрешен продукт на Обединеното кралство е нараснал с 1%. 
Този резултат идва на фона на ревизираните надолу данни за ръст от 1% и през предходното тримесечие, 
съобщи  Службата за национална статистика (ONS). 
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Само за декември британската икономика се е свила с 0,2%, тъй като вариантът Омикрон на коронавируса предизвика 
сътресения в хотелско-ресторантьорския сектор по време на празничния сезон. 
„Оказа се, че самоналоженото блокиране на Обединеното кралство в „защита на Коледа“ е оказало само леко 
въздействие върху растежа през декември. Това обнадеждаващ знак за здравето на икономиката“, коментира Ема 
Могфорд от Premier Miton. 
Макар че Омикрон не се превърна в икономическата спънка, която се очакваше да бъде при неговата поява, британската 
икономика е изправена пред редица предизвикателства през 2022 г. 
Английската централна банка очаква инфлацията в страната да достигне връх от 7,2% през април, като тази прогноза 
наложи повишения на основния лихвен процент при две последователни срещи на институцията за първи път от 2004 г. 
насам. С тези две увеличения ставката бе вдигната от 0,1% на 0,5%, като се очаква допълнително затягане. 
АЦБ също така понижи прогнозата си за ръста на БВП през тази година, предупреждавайки, че въздействието на 
инфлацията вероятно ще се отрази негативно на икономическия растеж. Според новата прогноза БВП на Обединеното 
кралство ще нарасне с 3,7% през 2022 г., като предишната прогноза беше за ръст от 5%. 
„Нарастващите разходи за живот се превърнаха в основна причина за загриженост сред милиони хора. Ако това 
повишение на разходите продължи за продължителен период от време, то може да навреди на по-широката 
икономика“, каза Анабел Уилямс, експерт по лични финанси в компанията за управление на онлайн инвестиции Nutmeg. 
 
√ Байдън блокира с указ 7 млрд. долара активи на Афганистан в САЩ 
Президентът на САЩ Джо Байдън подписа указ за блокиране на 7 милиарда долара активи на Централната банка на 
Афганистан, съобщи Белият дом. 
Активите на Афганистан ще бъдат прехвърлени в специален доверителен фонд към Федералната резервна банка на Ню 
Йорк. По предварителни данни половината от тези пари ще бъдат изразходвани за хуманитарните нужди на 
афганистанския народ. 
Останалите 3,5 милиарда долара ще бъдат използвани за компенсиране на семействата на жертвите на терористичните 
атаки. 
По-рано ООН призова за спешни действия в подкрепа на банките в Афганистан, като предупреди, че увеличаването на 
броя на хората, които не могат да изплащат заеми, намаляващите депозити и липсата на парична ликвидност може да 
доведе до колапс на финансовата система през следващите месеци. 
 
√ Русия повиши основната лихва до 9,5% 
Руската централна банка повиши в петък ключовата лихва с 1 процентен пункт до 9,5 на сто, в опит да овладее 
ускоряващата се инфлация в страната. 
Регулаторът отбеляза, че инфлацията расте над прогнозите, а инфлационните очаквания на населението все още не 
намаляват. 
В комюнике централната банка  на Русия отбелязва, че годишната инфлация се е увеличила до 8,7% през януари (след 
8,4% през декември 2021 г.). Към 4 февруари тя е е 8,8%. 
"В момента сме в пика на инфлацията ако гледаме годишните стойности, които статистически отчитат покачването на 
цените през последните 12 месеца", заяви управителят на Банката на Русия Елвира Набиулина. 
Освен това руската централна банка коригира нагоре прогнозата си за инфлацията в края на годината до 5-6 на сто, 
отказвайки се от по-ранните си надежди тя да се забави до 4-4,5 на сто. Руските активи останаха чувствителни към 
напрежението около Украйна и докато рублата възстанови повечето от загубите си през този месец, то акциите отново са 
под натиск 
Същевременно рублата се колебаеше в петък спрямо покачващата се американска валута и достигна курс от близо 75 
рубли за долар, което не е далеч от най-високата й стойност от началото на януари, предаде Ройтерс. По обяд курсът на 
рублата спрямо долара остана непроменен, като 1 долар се обменяше за 75,02 рубли, което е близо до най-високото 
равнище от 3 януари - 74,2550, достигнато при предходната сесия. 
 
√ Спад на световните борси заради очакванията за по-агресивно затягане от Фед 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в петък, следвайки разпродажбите на 
световните пазари, подхранени от горещите данни за инфлация в САЩ и очакванията за по-агресивно повишаване на 
основния лихвен процент на Федералния резерв, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 3,74 пункта, или 0,79%, до 468,61 пункта. Немският показател DAX се 
понижи с 65,98 пункта, или 0,43%, до 15 424,46 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 заличи 50,99 
пункта от стойността си, или 0,66%, достигайки 7 621,41 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира спад от 79,88 
пункта, или 1,12%, до 7 021,67 пункта. 
„Силните корпоративни отчети в Европа за последното тримесечие биха могли да ограничат разпродажбите, но докато 
страховете за по-агресивно затягане на политика на Фед не се разсеят, пазарите ще останат под натиск“, коментира 
Стюарт Коул, главен макроикономист в Equiti Capital. 
Всички подсектори и региони на STOXX 600 се оцветиха в червено, като най-големият губещ бе индексът SX8P на 
технологичните акции, който се понижи с 1,65%. 
„Въпреки това Фед ще направи всичко по силите си, за да не изплаши пазара… подобно на последната си среща“, добави 
Коул. 
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Междувременно председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви в интервю, че повишаването на 
лихвите няма да допринесе за понижаване на рекордно високата инфлация в еврозоната и може само да навреди на 
икономиката. 
STOXX 600 върви към първият си седмичен ръст от началото на 2022 г. на фона на добрите корпоративни отчети и 
надеждите, че ЕЦБ няма да се откаже от благоприятната си политика през тази година, въпреки ценовия натиск, 
притеснителните икономически данни и коментарите на някои служители на институцията, които пораждат опасения от 
по-скорошно затягане. 
На икономическия фронт, асоциация на германските индустриално-търговски камари понижи прогнозата си за растежа 
на най-голямата европейска икономика през 2022 г. от 3,6% на 3,0%. 
Акциите на Volvo Cars поевтиняха с 4,7%, след като компанията отчете по-слаба от очакваното печалба заради глобалните 
проблеми с веригите на доставки. 
Цената на книжата на френска енергийна компания EDF се понижи с 3,02%, след като тя понижи прогнозата си za 
производство на ядрена енергия във Франция през 2023 г. 
Акциите на Mercedes-Benz поскъпнаха с 4,69%, след като компанията заяви, че очаква коригирана възвръщаемост на 
продажбите от 12,7% за 2021 г. 
Цената на книжата на френската телевизионна група TF1 се покачи с 2,16%, след като тя обяви ръст от 14,2% на приходите 
от реклама през цялата година. 
Спад на Уолстрийт 
Водещите американски борсови индекси регистрираха понижения в четвъртък, след като по-бързото от очакваното 
темпо на повишение на цените в САЩ доведе до ръст на доходността по 10-годишните държавни ценни книжа над 
ключов праг, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 526,47 пункта, или 1,47%, до 35 241,59 пункта, след като в един момент 
от сесията бе на червено с над 600 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 83,1 пункта, 
или 1,81%„ до 4 504,08 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 304,73 пункта от стойността 
си, или 2,1%, завършвайки сесията при ниво от 14 185,64 пункта. 
Макар че в определени моменти от сесията индексите бяха в зелената територия, те приключиха търговията с понижения 
заради очакванията, че Федералният резерв ще подходи по-агресивно към затягането на паричната си политика на фона 
на данните, че инфлацията в САЩ се ускори със 7,5% на годишна база през януари.  Това е най-високото ниво на 
инфлация от февруари 1982 г. насам. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакваха ръст от 7,2%. 
На този фон доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа премина прага от 2%, след като започна 
годината при ниво от 1,51%. Краткосрочните облигации скочиха още повече в знак на очакванията, че Фед ще приеме 
решителни мерки срещу покачващите се цени. Доходността по 2-годишните облигации напредна с повече от 26 базисни 
пункта – най-големият еднодневен ръст от 2009 г. насам. 
Акциите поевтиняха допълнително в следобедната търговия, след като президентът на клона на Федералния резерв в 
Сейнт Луис Джеймс Булард заяви, че е отворен за възможността основния лихвен процент на централната банка да бъде 
повишен с 50 базисни пункта през март и че иска увеличение с пълен процентен пункт, или 100 базисни пункта, до юли. 
На този фон бяха регистрирани загуби в технологични сектор, където акциите на Microsoft, Shopify и Adobe поевтиняха с 
2,84%, 3,42% и 5,12%. 
Чикагската борса за търговия с фючърси CME оценява на 100% вероятността за увеличение на лихвите на Федералния 
резерв с 50 базисни пункта по време на срещата на институцията през март. Пазарът дава 61% вероятност за седем 
повишения на лихвените проценти през тази година. 
Междувременно акциите на компонента на Dow – Disney, поскъпнаха с 3,3%, след като компанията отчете 34% ръст на 
общите приходи до 21,82 млрд. долара през последното тримесечие. Компанията се похвали и с добро представяне на 
стрийминг услугата  Disney+, която за едно тримесечие прибавила 11,7 милиона абонати до общо 129,8 милиона. 
Цената на книжата на Coca-Cola се повиши с 0,56%, след като финансовият отчет на гиганта за безалкохолни напитки 
надминаха оценките на Wall Street. 
Загуби в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха спад на фона на по-високата от очакваното 
инфлация в САЩ и скока на доходността по 10-годишните американски облигации, предаде Си Ен Би Си. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 22,96 пункта, или 0,66%, до 3 462,95 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite изтри 39,51 пункта от стойността си, или 1,72%, завършвайки сесията при ниво от 
2 262,96 пункта. 
Хонконгският показател Hang Seng се понижи със 17,69 пункта, или 0,07%, до 24 906,66 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi отчете спад от 24,22 пункта, или 0,87%, до 2 747,71 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи със 71,2 пункта, или 0,9%, до 7 217,3 пункта. 
Пазарите в Япония останаха затворени по случай национален празник. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 3,12 пункта, или 0,50%, до 620,03 пункта. BGBX40 се понижи с 0,22 пункта, или 0,15%, до 141,91 
пункта. BGTR30 напредна с 1,88 пункта, или 0,27%, до 703,09 пункта. BGREIT се повиши с 0,23 пункта, или 0,14%, до 164,61 
пункта. 
 
√ Защо инвеститорите започват да обръщат гръб на технологичните акции? 
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Сянката на нарастващите лихви е надвиснала над фондовия пазар. Очакванията са федералният резерв на САЩ да 
повиши основния си лихвен процент няколко пъти през тази година в опит да укроти високата инфлация в страната. 
Многократното увеличение на лихвите на практика изглежда гарантирано, имайки предвид, че потребителските цени 
нараснаха с 7,5% на годишна база през януари – най-високото ниво от февруари 1982 г. 
Независимо дали става въпрос за четири, пет или шест повишения на лихвите през 2022 г., времето на евтините пари е 
към своя край, поне в Съединените щати. Ситуацията в световен мащаб е по-смесена, като в Китай се наблюдава 
разхлабване на паричната политика, докато Европа не се отказва от настоящите си супер ниски лихви въпреки растящата 
инфлация. Разбира се, имаме и любопитния пример на Турция, където инфлацията расте, а лихвите падат, но в този 
случай става въпрос за неортодоксалната икономическа политика на президента Ердоган. 
Връщайки се към САЩ, инвеститорите вече се подготвят за по-високите лихви, като прогнозите са Федералният резерв да 
предприеме първа стъпка в тази посока още следващия месец. Като цяло на пазара съществува очакване, че когато 
лихвите растат, по-сигурните и стабилни активи ще станат по-атрактивни, а спекулативните инвестиции ще останат на 
заден план. Това важи в особена сила за технологичните акции, които са се запътили към труден период. 
Каква е причината именно технологичният сектор да е изправен пред най-голяма опасност? Заради нарастващата 
доходност на облигациите или високата инфлация? Да не би това да се дължи на очакванията за силен икономически 
растеж? А може би всичко тези фактори взети заедно? 
Златните години на растеж 
Истината е, че отговорът не е един, но най-вероятно трябва да започнем оттам, че те имат най-много за губене, поне що 
се отнася до т.нар Big Tech – световно известните гиганти в сектора като Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft и тн. 
Това се дължи на факта, че пазарните оценки на тези компании нараснаха със светкавично темпо през 2020 и 2021 г., 
когато пандемията от коронавирус завладя света. От една страна въведените в редица страни строги ограничителни 
мерки принудиха много хора да останат по домовете си, което доведе до бум на търсенето на технологични продукти и 
услуги. Хората купуваха повече компютри, поръчваха повече стоки онлайн, провеждаха онлайн срещи, работеха от вкъщи 
и прекарваха повече време в гледане на сериали и играене на видео игри. 
От друга страна, централните банки понижиха лихвените проценти и наляха трилиони долари в икономиките в опит да 
олекотят удара от пандемията върху бизнесите и доходите на домакинствата. На този фон доходността по държавите 
ценни книжа се срина, а компаниите от финансови и енергийния сектор потънаха до дъното на фондовата борса. 
Комбинацията от тези всички фактори на практика не даде на инвеститорите друг избор, освен да вложат парите си в 
технологичния сектор. 
Нова година, нов късмет 
Тази година обаче ситуацията се промени. Фед сигнализира, че ще повиши основния си лихвен процент и веч започна да 
забавя темпа на месечните си покупки на активи. 
Исторически, по-високите лихви не са лоша новина за фондовата борси. В крайна сметка, традиционното разбиране е, че 
тези лихви ще забавят икономическия растеж, но няма да го спрат напълно. Силната икономика е добра за повечето 
компании. 
Според анализи на J.P. Morgan от февруари 2009 г. насам, широкообхватният индекс S&P 500 и доходността по 10-
годишните американски държавни книжа вървят нагоре със сходно темпо, докато доходността не достигне 3,5%, при 
което техните траектории започват да се разминават. С други думи, нарастващите лихви могат да се отразят позитивно на 
фондовия пазар, поне да определена степен. Към днешна дата доходността по 10-годишните американски ДЦК е около 
2%. 
Ситуацията обаче е малко по специфична, що се отнася до технологичните акции. Много инвеститори бягат от тях по 
простата причина, че компаниите в сектора не печелят много пари или са на загуба. Ако доходността по облигациите е 
висока, инвеститорите пропускат голяма възвращаемост в настоящето, държейки акции на технологични компании, 
които ще започнат да правят пари в далечното бъдеще. Освен това, високите лихви дават тласък на финансовия сектор, 
като през последния месец вече се наблюдава пренасочване от технологиите към банките. 
Друг фактор, играещ ключова роля за ротациите на фондовия пазар, е очакването, че икономическият растеж през тази 
година ще бъде силен. Силната икономика е добра новина за редица компании, от промишлени гиганти и авиокомпании 
до ресторантски и хотелиерски вериги – сектори, които бяха сред най-тежко засегнатите по време на пандемията. 
Разбира се, не трябва да забравяме и за ръста на инфлацията, който надали ще загуби темпо в скоро време. Освен чрез 
неизбежното повишение на лихвите,  ръстът инфлацията влияе на пазара и с това, че кара много купувачи да се насочват 
към компании, които могат да си позволят да повишат цените, като например тези от сектора на луксозните стоки. 
Другите фаворите са енергийните компании и фирмите за недвижими имоти, които традиционно се представят добре в 
условията на висока инфлация. 
Като заключение е важно да кажем, че не всички технологични компании са равни. Анализаторите очакват акции като 
Apple, Amazon и Google да се представят много добре през 2022 г. по простата причина, че те изкарват много пари. 
 
√ Петролът достигна нов 7-годишен връх заради опасенията за доставките 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в понеделник, достигайки най-високите си стойности от седем години 
на фона на опасенията, че евентуална руска инвазия в Украйна би могла да донесе на Москва санкции от САЩ и Европа, 
които да нарушат доставките на петрол. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,87 долара, или 0,925, до 95,31 долара за барел, след като по-
рано достигна пик от 96,16 долара за барел – най-високото ниво от октомври 2014 г. 
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Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 1,11 долара, или 1,19%, до 94,21 долара за барел, оставайки 
близо до достигнатите по-рано 94,94 долара, които също отразяват седемгодишен връх. 
Коментарите на САЩ за неизбежна атака на Русия срещу Украйна разтърсиха световните финансови пазари. Според 
Белия дом Русия може да нахлуе в Украйна по всяко време. 
„Ако движението на войските се случи, петролът сорт Брент няма да има проблеми да скочи над нивото от 100 долара“, 
каза анализаторът на OANDA Едуард Моя. 
„Цените на петрола ще останат изключително нестабилни и чувствителни към всички новини относно ситуацията в 
Украйна. 
Напрежението идва в момент, когато Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, 
начело с русия, известни като формата ОПЕК +, изпитват затруднения с увеличаването на доставките въпреки обещанията 
за повишаване на производство с 400 хил. барела на ден всеки месец до март. 
Международната агенция по енергетика заяви, че разликата между производството на ОПЕК+ и целта на групата се е 
разширила до 900 000 барела на ден през януари, докато JP Morgan каза, че разликата само при ОПЕК е 1,2 милиона 
барела на ден. 
„Отбелязваме признаци на напрежение в цялата група: седем членове на ОПЕК-10 не успяха да изпълнят целта си за 
увеличение на квотите през месеца, като най-големият недостиг беше регистриран от Ирак“, казаха анализаторите от JP 
Morgan. 
Инвеститорите следят отблизо и преговорите между САЩ и Иран за съживяване на ядреното споразумение от 2015 г. 
Високопоставен ирански служител по сигурността каза в понеделник, че напредъкът в преговорите става „по-труден“. 
 
Cross.bg 
 
√ Сабрутев: Социалните разходи в бюджета се покриват от приходната част, не планираме заеми 
Опозицията играе на тънката струна със страховете на хората. Това коментира зам.-председателят на Комисията по 
бюджет и финанси в парламента Венко Сабрутев във връзка с предупрежденията относно финансовата рамка на 
страната. 
Бюджетът включва в себе си и планира 5,8% от БВП за капиталови инвестиции. Трябва да си отговорим каква България 
искаме - на растежа, на високите скорости и доходи или такава, каквато е сега - тъпчеща на едно място, добави той. 
За да се развива страната Сабрутев посочи, че са необходими инвестиции. Призова да се погледнат развитите икономики 
и техните практики. Дефицитите, които те са заложили, са повече от 5,5%. В САЩ залагат над 7% дефицит. Истината е, че 
без инвестиции нищо не може да се промени, каза още зам.-председателят на финансовата комисия. 
България не е бедна държава, тя е безобразно крадена, смята Сабрутев и уточни, че всички социални разходи, които са 
планирани в бюджета за 2022 година, се покриват от приходната част. Ние не планираме да вземаме заеми, за да 
правим социални разходи. Планираме дефицитът да бъде инвестиран в капиталови разходи. Да може да изградим 
необходимата инфраструктура на страната и да инвестираме в хора, в здравеопазване и образование, категоричен е той.  
Сабрутев обясни, че актуализацията на бюджета е нещо важно. Опозицията постоянно заявява, че това е нещо лошо. Ако 
беше такова, Франция нямаше да го прави три пъти на година. Ако беше лошо, бизнесът нямаше да го прави на всяко 
тримесечие. Няма нищо по-нормално от това в средата на годината да се огледа икономиката, допълни зам.-
председателят на финансовата комисия. 
По думите му прогнозната инфлация в Бюджет 2022 е абсолютно коректно калкулирана. Инфлацията в България е внос и 
идва от два основни фактора. Първият е липсата на монетарна политика от страна на нашата държава - ние сме с валутен 
борд. Другото нещо са високите цени на енергоносителите, обясни той. 
Сабрутев обяви, че в бюджета за 2022 година са предвидени над 931 млн. лева допълнително за небитовите 
потребители, за да се намали ударът от високите цени на тока и така да не се позволи инфлацията да расте. 
Вдигането на максималния осигурителен праг той определи като „нещо страхотно”. Дали Илиян Михов ще е новият шеф 
на БНБ Сабрутев отговори, че трябва да се изчака, тъй като тепърва ще има кандидатури. „За момента няма имена, има 
правила”, уточни той. 
 
√ Василев: Имам съмнения за злоупотреби за всички свързани с министреството структури 
Решението ми за промяна на Съвета на директорите на Българския спортен тотализатор ще бъде въведено в сила и няма 
сила на света, която да го спре. Това каза министърът на младежта и спорта Радостин Василев в предаването „На фокус“ 
по Нова телевизия. 
По думите му поведението на някои от членовете на старото ръководство на тотализатора е било необяснимо, но според 
него до края на следващата седмица въпросът ще бъде изчистен окончателно. Двама от новите членове вече са в Съвета 
на директорите. 
Василев заяви, че от видяното в двата месеца, в които е министър, е станало ясно, че има съмнения за злоупотреби във 
всички свързани с министерството структури - „Национална спортна база“, „Академика 2011“, „Сердика спортни имоти“, 
„Български спортен тотализатор“. За всички тях се подготвят сигнали до компетентните органи. 
Василев посочи, че в Министерство на спорта липсва оригинална проектна документация на БФС по един от проектите за 
финансиране за близо 1 милион лева. „Те са получили средства през 2015 г., но оригиналната документация липсва. Това 
е злоупотреба, граничеща с престъпление. Знам, че този проект е реализиран криминално чрез начина на разходване на 
средствата“, категоричен бе Василев. 
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Като друг пример за злоупотреби министърът представи случай с едно от дружествата на „Академика 2011“ – „Арена 
Бургас“, където по една обществена поръчка са изразходени средства, които надхвърлят 20 пъти повече от 
първоначалната сума. „Отговорността е на всички тези, които са свързани с изграждането на залата. Това са 
изпълнителите – в различните периоди са били различни. Ще сезирам органите. Мисля, че има основание. Истината е, че 
това е една огромна дупка, в която са наливани средства без цел“, заяви министър Василев. 
Като злоупотреба той представи и обществена поръчка за изграждане на футболни терени. „Сключена е сделка и е 
преведена цялата сумата по сделката. Тепърва ще се разбира дали има изградено игрище. Сумата е около половин 
милион лева“, коментира той. 
Българската прокуратура в момента обаче е заложник на главния прокурор, от което страда изпълнителната власт, 
подчерта Василев. „Истински резултати ще има, когато прокуратурата се освободи от Иван Гешев“, смята той. 
Относно проблемите в БФС министър Василев заяви, че неговото желание е да има честен конгрес през март. Той 
съобщи, че се получават сигнали за това как на миналия конгрес са участвали клубове, които реално не съществуват, и 
уточни, че те засега става дума за десет сигнала. „Промяната в държавата неминуемо ще стигне и до БФС“, категоричен 
бе той. 
 
√ Министър Иван Иванов ще участва в отбелязването на традиционния празник Трифон Зарезан в с. Гомотарци, 
община Видин 
Днес министърът на земеделието д-р Иван Иванов от 11:30 ч. ще участва в отбелязването на традиционния празник 
Трифон Зарезан, като ще зареже лозата в с. Гомотарци, община Видин. 
Заместник-министър Стефан Бурджев ще участва в зарязването на лозата в община Сухиндол. 
За деня на лозаря - Трифон Зарезан, заместник-министър Момчил Неков ще присъства на празника на Факултета по 
лозаро - градинарство на Аграрния университет – Пловдив. 
 
√ Станислав Тодоров: Новият шеф на КЕВР за цените на газа и тока след мораториума 
Възможно е да не се стигне въобще до повишаване на цената на тока след падането на мораториума. Това каза 
председателят на КЕВР Станислав Тодоров в предаването „120 минути“ по бТВ. 
По думите му основният мотив за искане за повишаване на цената на тока е бил дефицитът в електроразпределителните 
дружества, натрупан в резултат от повишаването на цената на електричеството на борсата. Правителството обаче прие 
компенсаторен механизъм за бизнеса във връзка с това, който обхваща и тези дружества, отбеляза Тодоров. Това 
решение на правителството е взето и за да не се помпа инфлацията. „Кабинетът може да продължи тази политика, ако 
желае и има достатъчно печалби от електроцентралите, които да покриват тези компенсации“, заяви председателят на 
КЕВР. 
Работата на КЕВР в рамките на правомощията му е да провери ценовата структура и обосноваността на разходите, които 
се включват в ценообразуването. Това ще стане в рамките на две седмици, така че потребителите могат да бъдат 
убедени, че когато се приеме новата цена, тя е честната цена, която трябва да плащат“, обясни Тодоров. 
По отношение на формиране на цената на парното той обясни, че тя се формира от два компонента – цената на газа на 
световните пазари и от управлението на топлофикационните дружества. На базата на тези показатели според него 
„Топлофикация София“ би трябвало да бъде на печалба, предвид нейната мрежа и клиенти, но е един от най-големите 
длъжници на „Булгаргаз“. 
Тодоров заяви, че КЕВР ще провери сделките на новото ръководство на „Булгаргаз“. 
 
√ Тодор Тагарев: Членството ни в НАТО гарантира суверенитета ни във въздуха 
Членството ни в НАТО гарантира суверенитета ни във въздуха. Това заяви в студиото на „Тази сутрин“ бившият служебен 
министър на отбраната Тодор Тагарев. 
През миналия месец българското правителство заложи на идеята, че може да има дипломатическо решение на кризата с 
Украйна и всичките ни тези и по отношение на разполагане на съюзни войски на наша територия, и по отношение на 
предприеманите мерки от НАТО и ЕС, и от наша страна, доколкото въобще можем да имаме някакво влияние, бяха 
насочени към дипломатическо решение. Очевидно те не дават никакъв резултат, добави той. 
По думите му разговорите на ниво президенти не са дали никакъв резултат. 
Опитът да се повдигне въпросът в ООН беше блокиран, Украйна сега се опитва да задейства механизмите на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, за да се предотврати последваща руска инвазия, но никой не 
очаква сериозни резултати. Трябва да мислим и за други варианти, заяви още бившият служебен министър на отбраната. 
Според Тагарев реакцията на България по темата не е била адекватна. 
НАТО предложи да задейства механизмите за усилване на отбранителния потенциал на източния фланг на съюза, ние 
превантивно отказахме такова разполагане на наша територия. От утрешното заседание на КСНС бих се надявал да видя 
декларации в духа, че е време да засилим нашата отбрана. Това трябваше да бъде предприето и до момента, много 
други страни го предприеха: американска батальонна бойна група се разполага в Румъния, там се очакват и френски 
войски, засилване на присъствието в балтийските страни и Полша, само ние стоим отстрани и се надяваме на някакво 
чудо, поясни той. 
Нашите самолети МиГ с голямо затруднение изпълняват функцията “air policing” – патрулиране на въздушното 
пространство в мирно време. Те са несъвместими с авиацията на съюзните самолети. При някакво по-високо 
напрежение, да не говорим за бойни действия те ще са неизползваеми, заяви още Тагарев. 
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Сметките в „Бюджет 2022“ – между плановете и очакванията. Гост: Николай Василев – икономист; 
- С колко поскъпват основните продукти? Гост: Владимир Иванов – председател на Държавната комисия по 

стоковите борси и тържища; 
- Защо се стигна до събарянето на историческа сграда в София, която в миналото е била паметник на културата; 
- Домашно куче нахапа деца в Южния парк - какви ще са последствията за собственика след инцидента; 

бТВ, „Тази сутрин“ 
- Ще има ли нов пик на заразените след разхлабване на мерките? Гост: Проф. Мира Кожухарова; 
- Кога ще бъде съборена подпорната стена на плаж Алепу; 
- За забавените доставки на изтребителите и рисковете за националната сигурност. Гост: Тодор Тагарев – бивш 

министър на отбраната; 
- Ще скочи ли цената на меда и с колко са се вдигнали разходите на производителите;  

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Бюджет 2022 – растеж или разхищение. Гост: Венко Сабрутев – заместник-председател на Комисията по бюджет 

и финанси в НС; 
- Напрежението в Украйна; 
- Сметките за отопление отново нагоре. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Намаляват общините, но след точни сметки всеки да има достъп до лекар, социални и училище; 
в. Монитор - Пандемия и скъпотия изпратиха почти 100 хил. души към селата; 
в. Телеграф - За две години в родилното: 100 бебетата оставени в пандемията; 
в. Труд - По-високи данъци за цигарите и имотите; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - След знакови 199 гласа "против" ген. Атанасов ще променя ДСБ, себе си – не; 
в. 24 часа - Стоковата борса с рекорд, има 500 млн. лв. оборот; 
в. Монитор - Няколко варианта за увеличаване на пенсиите; 
в. Телеграф - Външно с план за евакуация на българите от Украйна; 
в. Телеграф - Шефът на КЕВР прогнозира: Няма причина токът да поскъпне; 
в. Труд - Гласят човек на Прокопиев за шеф на БНБ; 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Наталия Тулуш, ръководител отдел "Човешки ресурси" в "Джи Пи Груп" АД: Бизнесът и образованието заедно 
за социално-отговорно предприемачество - мисия възможна; 
в. 24 часа - Менко Менков, адвокат: Чужди инвеститори не могат да се защитават при измама, защото жертвите почти 
нямат права в досъдебната фаза; 
в. Монитор - Социалният министър Георги Гьоков пред "Монитор": Търсим как да повишим пенсиите на фона на 
инфлацията; 
в. Телеграф - Ректорът на русенския университет акад. Христо Белоев: Сливането на висши училища да е доброволно; 
в. Труд - Д-р Дияна Митева, директор на Института по икономика и политики към УНСС, пред "Труд": Еврото може да 
доведе до трайно ускорена инфлация; 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Списъкът на Петков има тайнопис между редовете; 
в. Монитор - Джобът - огледало на квадратурата; 
в. Телеграф - Божият храм не е фабрика; 
в. Труд - "Просто Киро" в страната на Гугъл; 
в. Труд - На кого има да си връща Бойко Рашков?; 
в. Труд - Бюджет 2022 не осигурява висок икономически растеж. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 14 февруари 
София 

- От 14 до 19 февруари Националният военноисторически музей (НВИМ) организира онлайн игра за своята 
публика. Нейната цел е в седмицата, когато отбелязваме 149-ата годишнина от гибелта на Левски, да почетем 
завета му, да си припомним делото му и да научим още факти за неговия живот. 

- От 10.00 часа в Ларгото (подлеза на ЦУМ, под купола) ще бъде открита изложба на картини на деца с епилепсия. 
Събитието ще протече под формата на дискусия и откриване изложба, за да се отбележи Световния ден за борба 
с епилепсията. 

- От 11:00 ч. на пл. Независимост пред сградата на Народното събрание председателят на „Изправи се.БГ“ Мая 
Манолова и граждани пострадали от колекторски фирми с кредити от банки и фирми за бързи кредити ще дадат 
брифинг относно внесения законопроект за колекторските фирми.  

*** 
Бургас 
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- Областният съвет по здравеопазване на свое заседание днес прие предложението на директора на РЗИ-Бургас д-
р Паздеров учебният процес за учениците от 7-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас във всички общини в област Бургас 
преминават на обучение в електронна среда. За учениците от 1-ви до 4-ти клас, както и за учениците от 5-ти, 6-
ти, 8-ми и 9-ти клас във всички общини в област Бургас, учебният процес става присъствен при спазване на 
противоепидемичните мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на 
обучение. Присъствено ще продължат да се обучават и учениците от 1-ви до 4-ти клас.  

*** 
Благоевград 

- От 18:00 часа, в залите на Градската художествена галерия - Благоевград ще се открие вече превърналата се в 
традиционна изложба "Любовта и Виното". 

- Без официално откриване в Регионалния исторически музей в Благоевград ще бъде експонирана изложба, 
посветена на археологията. 

*** 
Варна 

- В Галерия 8 ще бъде открита изложба на едно семейство - скулптора Пламен Аврамов и архитект Ангелина 
Ангелина Делкова- Аврамова. 

- Икономически университет – Варна за втори път представя Седмица на дигиталното обучение Digital Force Week 
от 14-ти до 18 февруари 2022.  

*** 
Добрич 

- С ритуал по зарязване на лозата в двора на Етнографска къща в Добрич ще бъде отбелязан Трифон Зарезан. 
Шествието на лозарите ще потегли в 10,15 ч. от площад „Старият орех“ (пред Младежки център) и ще се отправи 
към сградата на Община град Добрич, където кметът ще бъде поканен да оглави празника и да стане „цар на 
лозята“. Зарязването е в 10,30 ч. в двора на Етнографската къща. Според народните традиции това е ритуално 
действие, чрез което се цели предизвикване на плодородие и закрила, а благословията чрез слово има силата на 
заклинание. 

Каварна 
- От 11.00 часа в Етнографския комплекс на град Каварна ще бъде отбелязан Трифон Зарезан – празник на 

лозарите и на виното. 
*** 
Стара Загора 

- От 11:30 ч., в офиса на ГЕРБ в Стара Загора, на бул. "Митрополит Методий Кусев" 5, старозагорските народни 
представители Красимир Вълчев, Маноил Манев и Илиана Жекова ще дадат пресконференция. 

*** 
Търговище 

- На 14 февруари започва базарът за мартеници в Търговище, съобщиха от Общината. Той ще продължи до 2 март, 
включително. През тази година 61 търговци са заявили желание за участие. 

*** 
Шумен 

- От 14:00 ч. консултативния съвет ще се проведе в зала 304 в Община Шумен. 
*** 
Сливен 

- Традиционният базар за продажба на мартеници в Сливен тази година ще се проведе от 14 февруари до 1 март, 
гласи издадената заповед от кмета Стефан Радев. В нея са регламентирани и следните места за търговия на 
открито през посочения период – бул. „Цар Освободител“, ОП „Общински пазари“, микропазари в кварталите 
„Българка“, „Сини камъни“, „Дружба“ и „Даме Груев“. 

*** 
Сунгурларе 

- Държавният глава Румен Радев ще посети Сунгурларе по случай празника на общината и Деня на лозаря и св. 
Трифон Зарезан. 

*** 
Сухиндол  

- Вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде в Сухиндол, където ще участва в отбелязването на празника на 
общината и Деня на лозарите и винопроизводителите. Честването е от 11.00 часа на централния площад на 
града. В 12.00 часа в местността „Димчански завой“ Йотова ще се включи в обредното зарязване на лозята. 

 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 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 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

