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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Фокус 
 
√ Васил Велев - председател на УС на АИКБ, в „Беновска пита“ по Радио К2 на 93.9MHz (със съкращения) 
Позицията на работодателите за плана за енергиен преход. Организираната от АКИБ дискусия на 17-ти февруари. 
„Добре дошъл, но дали сте добре заварил след вчерашното, как да го нарека, блиц преминаването през различни отрасли, 
ако правилно се изразявам, в обсъждането на Плана за възстановяване и устойчивост при Асен Василев?“, посрещна своя 
гост Беновска.  
Васил Велев отговори, че с министъра на финансите са провели работна среща по въпроса 2 дни по-рано, заедно със 
синдикатите. На тази среща са били информирани са промените, за сменените проекти, но по същество публично 
обсъждане не е правено на тези нови проекти. Той обясни: „Ние като държава нямаме цялостен план за прехода. 
Стратегията ни за устойчиво енергийно развитие до 2030 с хоризонт до 2050 г. не е адекватна. „Енергетика и климат“ също, 
планът за развитие на електропреносната мрежа също! Ние се нуждаем от цялостен план за прехода, пътна карта, каквато 
няма на масата за обсъждане въобще. Без такъв отделни проекти, щипнати оттук-оттам, без цялостна визия как ще се 
балансира системата, на каква цена на микса, за нас не е добре, не гарантира постигането на успехи и не предпазва от 
грешките, които направихме в енергетиката през последните 20 години. И за които плащаме всяка година по 2 милиарда 
лева допълнително – по 750 милиона за американските централи и ВЕИ-тата и по 500 милиона за когенерациите, така 
наречените високоефективни, комбинирани производства на електроенергия!“. 
„Вчера се разбра, че в този план не фигурира перо за развитие на ядрена централа, тоест „Белене“ не е във фокуса на това 
правителство!“, продължи Беновска. 
Велев отново подчерта, че изобщо няма цялостна визия, за да е ясно дали изобщо можем да се справим без ядрени 
мощности. По тази причина на 17-ти февруари АИКБ организира публична дискусия и ще представи визията си за развитие 
на електропроизводството в България до 2050 г. Ще бъде представена пътна карта през 5 години как е добре да се 
реализира този преход. На всяка стъпка ще се държи сметка за изискванията, които има за въглероден отпечатък, размер 
на инвестициите и цена на електроенергията. 
Велев заяви: „Не казваме, че нашият план е съвършен и най-добър, но каним всички да го разкритикуват, да намерят 
проблемите в него, за да стане още по-добър!“. 
Беновска попита кои официални лица са поканени. Велев отговори, че поканени са всички – членовете на енергийната 
комисия в парламента, МЕ, БЕХ, енергийните експерти, социалните партньори. Той добави: „Ние сме поканили и Вас, 
защото във фейсбук има покана, ще бъде хибридно, присъствено в хотел „Балкан“ и едновременно с това в zoom 
платформата“. Той добави, че министрите са поканени с отделни писма. 
Водещата попита Велев какъв резултат очаква. Той отговори, че се надява да започне публичното обсъждане на прехода, 
защото нямаме цялостен план. АИКБ настоява за това от 2 години. „Затова решихме ние да го поставим. Нека ние да 
поемем критиките, защото това е сложен въпрос, има много интереси, които по някакъв начин се засягат. По нашия план 
през 2050 г. цената на електроенергията би била 73 евро“, обобщи председателят на АИКБ. 
Позицията на АИКБ за Бюджет 2022. Заложените в бюджета публични инвестиции. 
„Какви препоръки за бюджета ще дадете на правителството, той ще бъде актуализиран след около 6 месеца, нали така?“, 
попита Беновска.  
Васил Велев отговори, че АКИБ са подкрепили бюджета, с известни препоръки разбира се. Беновска коментира: „Вие 
работодателите винаги сте били дипломатични, винаги сте подкрепяли бюджета, не помня да е имало бунт на 
работодателите срещу някое правителство!“. Събеседникът ѝ отговори: „Работодателите не са синдикати, те не правят 
протести, а излагат позиции. Ние не протестираме срещу план за енергиен преход, а го предлагаме“. 
Беновска отвърна: „Извинявайте, че ще го кажа, но общественото подозрение е, че работодателите предпочитате „да не 
се настъпвате във валса“ с всяко правителство, за да имате полза!“. Васил Велев отвърна, че по-малко от 5% от 
работодателите имат бизнес с държавата. Той продължи, че в бюджет 2022 са заложени 8 милиарда публични инвестиции, 
а сумата от продажбите на всички предприятия в България за една година е 350 милиарда. 
Велев още веднъж подчерта, че много малък процент от българският бизнес е зависим от правителството, а голямата част 
продава на конкурентни пазари. 
Водещата попита в АИКБ колко от работодателите участват в обществените поръчки и какво е финансирането по тях. Велев 
отговори, че са доста малко, няма и концесионери, които са зависими от държавата. В АИКБ е основно преработващата 
промишленост, която продава на конкурентни пазари. За миналата година тя е произвела и изнесла за 68 милиарда лева 
продукция на конкурентни външни пазари. 
Дейността на холдинга, представляван от Васил Велев. 
„Преди дни казахте на пресконференция, че холдингът, който представлявате, върви добре, независимо от пандемията, 
какво точно правите?“, попита Беновска. Велев отговори, че има 10 производствени предприятия, основните са в 
машиностроенето. Най-голямата компания е М+C Хидравлик в Казанлък с 1250 работника. Средната заплата е надвишила 
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2000 лева. Продават на 5 континента в 40 държави. Сред първите 4 производители в света са на орбитални хидравлични 
мотори. 95% от продукцията се продава в чужбина. Водещата попита дали снабдяват държавни предприятия в 
енергетиката. Събеседникът ѝ отговори, че това се случва много рядко. 
Другото голямо предприятие е „Хидравлични елементи и системи“, което произвежда хидравлични цилиндри. И двете 
предприятия са увеличили 10 пъти продажбите си, откакто се управляват от холдинга. Подобни са резултатите и в ХЕС 
Ямбол. 
Участието на министър Лорер в в заседанието на Националния съвет на АИКБ. Насърчаването на иновациите.  
„Сега като Ви слушам се сещам за министъра на транспорта Николай Събев, който е голям предприемач в друга област, 
той вероятно споделя своя предприемачески опит с младите мъже, които управляват правителството, защото те нямат 
такъв. Вие замислял ли сте се да обсъдите някои методи и подходи на управление, които да им дадат повече, не знам дали 
да я нарека технологична, но интелектуална визия за преструктуриране?“, попита Беновска.  
Велев отговори, че държавата би могла да има по-активна роля в процеса на формиране и провеждане на държавни 
политики за насърчаване на иновациите, развитие на технологиите, приложните изследвания, връзката между науката и 
бизнеса. В тази посока е бил и разговорът с министър Лорер на националния съвет, проведен в петък. АИКБ вероятно ще 
проведе подобна дискусия и за развитието на водородните технологии в България. Индустрия 4.0 е инициирана от АИКБ, 
като цяло АИКБ не е преставала да насочва изпълнителната власт към подобни дейности. Но в пазарната икономика ролята 
на държавата е да създаде условия, да подкрепя и насърчава, да подготвя кадри, човешки ресурси. 
Беновска съобщи, че след срещата с министър Лорер той е пуснал съобщение, в което се казва, че европейските средства 
вече няма да се усвояват, а ще се инвестират в икономиката. Велев каза, че точно това е точната дума – средствата не се 
усвояват, а се инвестират, независимо дали в материални активи или човешки ресурси. Нещата трябва да се разбират като 
инвестиция, а не като харчене на едни пари. 
Водещата цитира думите на Лорер: „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. Тази цел може да бъде изпълнена чрез осигуряването на бърз и прозрачен достъп на бизнеса до 
различните финансови инструменти!“. Тя попита: „Тук се изкушавам да Ви попитам за това решение, което опозицията 
оспори, че под патримониума на министър Лорер отиват ББР и Агенцията за инвестиции, както и процедурата за 
получаване на гражданство срещу инвестиции, така наречените „златни паспорти“. Какъв е Вашият коментар, няма ли 
малко противоречие? Вие, като работодатели, може би ще кажете, че не ползвате ББР, но имаше доста взети кредити от 
нея!“. 
Васил Велев отговори, че що се отнася до иновациите и производствата, в крайна сметка иновациите се реализират в 
производства и всъщност индустрията е тази, която изисква иновациите. 2/3 от иновациите тръгват от индустрията. Точно 
производствените предприятия трудно се местят. Лесно се местят кол центрове и други подобни дейности. „Тук имаме 
известни различия, надявам се да се убедим взаимно в най-точния баланс!“, заяви Велев. 
„Кога ще се убедите, бюджетът мина на първо четене?“, попита Беновска. Велев отговори: „Бюджетът предвижда 8 
милиарда публични инвестиции, а ние говорим за насърчаване на 3 пъти по 8 милиарда частни инвестиции, които могат 
да бъдат повече, ако бъдат насърчени и подкрепени!“. Той подчерта, че за да увеличим инвестициите, трябва да ги 
подкрепим и насърчим. Някои предлагат нулева данъчна ставка при реинвестиране на печалбите. Друг вариант е пряка 
подкрепа или съинвестиране в по-голям размер на инвестициите, отколкото се предлага сега. 
„Златните паспорти“. 
Според Васил Велев, едва ли има държава в ОИСР, която да не използва инструмента „златни паспорти“ за привличане на 
инвестиции. В Гърция и Португалия например има издадени хиляди. Той обясни, че тези хиляди „златни паспорти“ 
умножени по милиони инвестиции, стават милиарди и ако този процес се управлява както трябва може да бъде от голяма 
полза за икономическото развитие. В България не успяваме да насочваме процеса както трябва, затова тръгваме по пътя 
„няма паспорти - няма проблем“. Това не е най-добрия подход. Българската асоциация на управляващите дружества са 
внесли предложение как да се реши този проблем, той заслужава да бъде обсъден. Предложението е да се ограничат 
инвестициите до тези на капиталовия пазар, където има много голяма прозрачност, регулации и изисквания. Така бихме 
се предпазили от злоупотребите. 
Подаръкът. 
Водещата продължи: „Имам един шеговит подарък, тук имам една тениска Harvard, нашият канадски възпитаник Кирил 
Петков направи актуално това име, дали ще я приемете!“. Велев попита водещата дали няма тениска на Технологичния 
институт на Масачузетс. „Тоест отказвате ми подаръка?“, попита водещата. Гостът ѝ отговори: „Подарете я на някой, който 
ще я носи. Аз бих подарил на внуците си тениска от MIT или от Технологичния институт на Калифорния! Моето първо 
образование е инженерно, икономическата наука не е точна наука. Даже има известни съмнения дали изобщо е наука!“. 
Васил Велев обобщи, че: „…проблемите са много и отдавна търсят решение, затова нетърпението в обществото е толкова 
голямо. Предвид това, че водещите фигури в правителството са от служебното правителство, един мандат изкарали, така 
че очакванията са понякога прекомерни за незабавни решения на проблеми, които са се наслоявали с години. Затова и 
подкрепихме проекта за бюджет, въпреки че има доста недостатъци, с препоръки при актуализацията да бъдат отстранени 
тези недостатъци, главно в средносрочната бюджетна прогноза. Да не минираме пътя към еврозоната, да се опитаме да 
ограничим инфлацията, която може да се окаже главната пречка за там, защото другият път – догонване и изпреварване 
чрез доходи прави нов оборот на инфлацията и така до безкрай. Това всичко води до стопяване на спестяванията на 
хората“. 
„Благодаря Ви за този разговор, беше важен! И се надявам с увереността, която излъчвате, да сте вдъхнал увереност и на 
хората, че всеки от тях в своето ниво и поприще може и да успее“, обърна се към госта си водещата. 
Той отговори: „Има такъв шанс“. 
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√ В София ще се проведе форум на тема „Дългосрочна визия за развитието на българската електроенергетика“ 
Дискусия, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България, на тема: „Дългосрочна визия за развитието 
на българската електроенергетика“ ще се проведе на 17 февруари 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. 
 
БТА 
 
√ Дискусия за развитието на българската електроенергетика ще се състои на 17 февруари 
Дискусия на тема "Дългосрочна визия за развитието на българската електроенергетика" ще се състои на 17 февруари от 
15:00 часа в хибриден формат - в "София хотел Балкан" и онлайн в платформата Zoom. Форумът е организиран от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и на него ще бъде представена Програма за развитие на сектора, 
разработена от енергийните експерти на Асоциацията в няколко варианта, съобщиха от АИКБ. 
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. 
Крайният резултат цели постигане на балансирана, устойчива, дългосрочна енергийна стратегия, която да намери 
отражение в съответните национални документи, организационни стъпки и реализация, посочват организаторите на 
форума. 
 
БГ предприемач 
 
√ Министър Лорер участва в заседание на Националния съвет на 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 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. 
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. 
 
Рublics.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) подкрепи категорично министър Даниел 
Лорер в необходимостта от създаването на условия за устойчив, бърз и качествен икономически растеж посредством 
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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 процента, да 
премахнем административните пречки пред бизнеса и, разбира се, нулева толерантност към корупцията", e заявил 
министър Лорер. 
 
Факти 
 
√ АИКБ подкрепи категорично Даниел Лорер 
Целта е 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 
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. 
 
Сега 
 
√ Ковид мерки няма, но ковид милионите хвърчат 
Новите проблеми в икономиката няма да се решат с ненужни схеми за подпомагане 
Правителството трябва да е допуснало сериозна грешка с ковид помощите, щом лично техният архитект - бившият 
социален министър, сега депутат на ГЕРБ, Деница Сачева осъди безцелното им удължаване в стария формат. Те бяха 
въведени на пожар, ужким за няколко месеца, а вече почти две години поглъщат милиарди. Въпреки че ситуацията е много 
различна от кошмарната пролет на 2020 г., тези отдавна изветрели схеми надживяха две служебни правителства и поради 
липсата на стремеж към реформи намериха добра почва и при новата власт. Така - без аргументация, анализ на 
ефективността и някакъв фокус, всички те са с удължен живот и в бюджет 2022 г. 
Тазгодишната сума за противодействие на пандемията - 2,269 млрд. лв., всъщност е три пъти по-малка от колосалните 
6,659 млрд. лв., отпуснати през 2021 г. по същото перо, и това намаление сериозно тревожи някои анализатори. Но 
България отдавна не е затваряла почти нищо, а продължава да отделя пари за компенсиране на затворен бизнес. 
Безработицата е на рекордно ниски нива, а стотици фирми получават пари за "запазване на заетостта". Най-големият 
разход пък си остава неотменимата ковид добавка към пенсиите, която подкрепя безусловно хора с над 1000 лв. доход, 
докато истински нуждаещите се равняват по неадекватния гарантиран минимален доход от 75 лв. (месечно). 
Тези безцелно удължавани политики в съвсем различна ситуация заличиха всякаква полза от мерките и ги превърнаха по-
скоро в препятствие, отколкото в подкрепа, защото дори най-нелепите се бранят с ултиматуми и заплахи.  
Какво предвижда бюджетът за 2022 г. 
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В бюджета за противодействие на пандемията от 2,269 млрд. лв. влизат всички разходи, свързани по някакъв начин с нея 
- от 7-те млн. лв. за маски и калцуни в болниците до 416-те млн. лв. за ваксини, лекарства и тестове. Основните социални 
схеми са добре познатите стари и засега са предвидени за 6 месеца: 
- 110 млн. лв. за компенсиране на работещи в икономически дейности с влезли в сила ограничения по мярката "Запази ме 
плюс", както и за "Заетост за теб"; 
- 300 млн. лв. за запазване на заетостта по мярката 60/40 за фирми с над 40% спад на приходите от продажби спрямо 2019 
г. и 50/50 при спад от поне 30%; 
- 36,5 млн. лв. за семейства с деца до 14-годишна възраст, които са в дистанционна форма на обучение. 
Имаме ли нужда от подкрепа на заетостта? 
Въпросът би се приел на нож и от работодатели, и от синдикати. Бизнесът приветства запазването на схемите за 
подпомагане на заетостта като едно от добрите неща на бюджет 2022 (само АИКБ изрично настоява за подобряване на 
дизайна на 60/40). КНСБ пък намират 400-те млн. не само за крайно недостатъчни, но и неясни като период на подкрепа 
и условия на достъп. Дали обаче ситуацията е толкова драматична? 
Според Агенцията по заетостта регистрираната безработица в страната е на рекордно ниско ниво - 4,8% през декември. В 
документите към бюджет 2022 е подчертано, че това е най-ниската стойност за 20-годишен период. Не е ли тогава време 
да си зададем кощунствения въпрос има ли още нужда от подкрепа на заетостта? 
Мярката, смята Деница Сачева, може да създаде зависимост от държавата, вместо да даде реални резултати. "В 
първоначалния си дизайн тя трябваше да трае 3 месеца. Не е ли време да се мисли за нови мерки?", попита в социалната 
комисия тя. 
Институтът за пазарна икономика пък директно препоръчва прекратяване на 60/40. Според неговите анализатори тази 
схема, ковид добавките към пенсиите и увеличените детски са мерки с твърде широк обхват и липса на насоченост. Вместо 
това трябва да се преориентираме към реални политики за подпомагане на най-бедните. "Най-бързият преход в тази 
посока е прекратяването на мярката 60/40, която отдавна изпълни своята цел и няма основание да съществува в година на 
растеж и ниска безработица, и частично насочване на ресурс към програмите в социалното подпомагане", препоръчват от 
института. За целта според тях гарантираният минимален доход трябва рязко да бъде увеличен на 150 лв., за да придобие 
поне някаква връзка с реалността.  
Нищо не затваряме, но се компенсираме 
България затвори страницата с локдауните на 21 октомври, когато въведе зелени сертификати. Но всъщност от първите 
избори на 2021 г. - априлските, ограниченията са редки и се изчерпват с вечерен час на ресторантите и заведенията. 
Въпреки това и в новия бюджет има заделени 110 млн. лв. за компенсации на работници от затворен бизнес. 
Управляващите не дадоха сносен отговор защо продължават тази мярка - според тях тя трябвало да остане, докато сме в 
извънредна епидемична обстановка. Според Сачева обаче никой не я ползва и парите от актуализацията за нея стоят 
неусвоени. 
Нова криза, стари мерки  
Отказът да се преформатират мерките ги държи обърнати към миналото, вместо основните усилия и ресурс да са хвърлени 
за потушаване на новите пожари. Така, докато общини, граждани, бизнес, училища, болници се чудят как да си платят тока, 
държавата оставя стотици милиони да изтичат към схеми със съмнителен ефект. Подобните на 60/40 схеми във 
Великобритания например бяха прекратени през есента на 2021 г. 
Автоматичното копиране на старите схеми ги прави хем разточителни, хем недостатъчни, защото на практика не решават 
проблемите, които сега възникват. От което недоволството само расте. 
 
БНТ 
 
√ Разминаване в търсенето и предлагането на кадри в Русенско 
Продължават да се разминават интересите на бизнес, училища и ученици. На пазара на труда се търсят специалности, към 
които, макар и да се предлагат за обучение в средните училища, липсва интерес от страна на младите хора. 
В същото време бизнесът често не предлага съдействие за обучение на кадри, като спонсорира конкретна специалност 
чрез дуално образование, показва проверка на БНТ в Русе. 
В дунавския град има десетина фирми, половината от тях от шивашкия бранш, които се включват като партньори на 
училищата в дуалното обучение. В същото време бизнесът заявява, че му липсват специалисти. 
Следващата година в Русенска област по тази система са заявени 10 специалности в областта на машиностроенето, 
облеклото, химията, готварството, водния и железопътния транспорт. 
"За съжаление и тази година имаше сектори в бранша на различните специалности, които не заявиха никакви 
специалности", казва Росица Георгиева, началник на Регионалното управление на образованието в Русе. 
Съществува обаче и друг проблем – учениците след 7-и клас не проявяват интерес към определени специалности и те се 
закриват, ако не се намери начин за тяхното финансиране. 
"Паралелката за производство на облекло от текстил – миналата година я закрихме преди първия етап. От обявени 
26 места нямаше подаден нито един кандидат. Тази година, по настояване на австрийското посолство, отново сме 
я предложили, защото има търсене, за съжаление, няма интерес от страна на учениците", казва Росица Георгиева – 
началник на Регионалното управление на образованието в Русе. 
Според Миглена Христова, представител на работодателска организация, трябва да има по-широка информационна 
кампания, за да бъдат доволни и работодателите, и бъдещите работници. 
"Ако бизнесът бъде запознат, че на него това няма да му струва чудеса, децата биха били по-мотивирани и биха 
придобили умения, които да вложат в даден вид работа. То трябва да им стане интересно. И бизнесът ще има по-
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рано подготвени кадри", смята Миглена Христова, регионален представител на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България за Русе. 
Друг е въпросът и че броят на учениците с всяка година прогресивно намалява. Показателни са цифрите за родените преди 
7 години – били са 1500, а тези, които са останали в Русе, за да кандидатстват сега за първи клас, вече са 1003. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Иван Иванов: Лозаро-винарският сектор е приоритет за Министерството на земеделието 
Държавата ще бъде добър партньор на всеки земеделски производител, заяви министърът на земеделието д-р Иван 
Иванов при ритуалното зарязване на лозя във видинското село Гомотарци, като поздрави с днешния празник 
производителите, съобщиха от Министерството на земеделието. 
Иван Иванов отбеляза, че държавата има дълг към Северозападния район, който има изключителен потенциал за 
развитие. 
Земеделският министър посочи, че държавата ще подкрепи всеки, който реши да инвестира в лозаро-винарския сектор. 
„Както тази година, така и в бъдеще, ще бъдем рамо до рамо с всички земеделски производители“, каза министър 
Иванов. 
По повод Националния стратегически план, министър Иванов заяви, че в следващите дни ще стане ясно в какъв мащаб ще 
инвестира държавата в сектора през следващия програмен период, като гарантира, че планът ще бъде внесен до края на 
месеца в Европейската комисия. 
По думите му предстоящата мащабна инвестиция в българското земеделие цели да има на трапезата ни продукция от 
българските земеделски производители. 
Лозаро-винарският сектор ще бъде приоритет за Министерството на земеделието, каза министър Иванов. 
Той припомни, че по т.нар. COVID мярка земеделските производители ще получат над 111 млн. лв., а от средствата ще се 
възползва и лозаро-винарският сектор. След приемането на бюджета започват разговори с производителите за начина, по 
който средствата ще бъдат разпределени. 
На 14 март се отваря мярката за преструктуриране на лозови масиви, припомни министърът на земеделието. 
„През юли ще има актуализация на бюджета. Ако е необходимо, държавата ще се намеси отново в полза на 
земеделските производители“, заяви министър Иванов. 
В отговор на въпрос министърът на земеделието каза, че политиката за обвързана с производството подкрепа ще доведе 
до изсветляване на сивия сектор. 
За износа на български вина той посочи, че според коалиционното споразумение ще се предприемат мерки, които да 
направят българската продукция по-разпознаваема и предпочитана, за да се превърнем от износител на суровини в 
износител на готова продукция. 
 
√ Външният ни министър прие Генералния секретар на Централноевропейската инициатива 
Министърът на външните работи Теодора Генчовска се срещна с генералния секретар на Централноевропейската 
инициатива (ЦЕИ) Роберто Антонионе във връзка с Българското председателство на организацията през 2022 г. 
По време на срещата бяха обсъдени приоритетите на Председателството, които обхващат области като „Възстановяване 
от пандемията”, „Засилена свързаност”, „Младеж” и „Местно измерение”, както и дейностите за тяхното изпълнение. 
Министър Генчовска и генералният секретар Антонионе се обединиха около идеята акцентът в дейностите на 
Председателството да бъде ориентиран към младите хора. В този контекст министър Генчовска отбеляза, че именно 
младежите са основни бенефициенти от регионалното сътрудничество и от тях зависи бъдещето на нашите общества. 
По-късно генералният секретар на ЦЕИ Роберто Антонионе взе участие и в координационна среща на представителите на 
ведомствата, отговорни за изпълнението на приоритетите на Председателството. Тя беше ръководена от заместник-
министъра на външните работи Ирена Димитрова. 
Участниците констатираха, че подготовката на Председателството върви по график и набелязаха мерки за повишаване на 
неговата видимост. 
 
√ Надзорният орган на ЕС призова за забрана на шпионски софтуери като "Пегас" 
Европейският надзорен орган по защита на данните (European Data Protection Supervisor, EDPS) призова шпионският 
софтуер „Пегас“ на израелската компания NSO Group и подобни на него софтуери да бъдат забранени в ЕС, съобщи Ройтерс. 
"Забраната за разработване и внедряване на шпионски софтуер с възможности на „Пегас“ в ЕС би била най-
ефективният начин за защита на нашите основни права и свободи", цитира агенцията откъс от изявление на EDPS. 
В него се казва също, че използването на "Пегас" може да доведе до безпрецедентно ниво на намеса, "което може да 
засегне най-интимните аспекти на ежедневието". 
В средата на лятото на миналата година базираната във Франция неправителствена организация Forbidden Stories и 17 
медии от различни държави публикуваха разследване, в което се твърди, че десетки хиляди хора по света може да са били 
следени от "Пегас" - троянски кон за мобилни телефони. 
Израелската компания NSO Group, която е разработила софтуера, твърди, че правото за използване на „Пегас“ е 
предоставено изключително на държави и правителствени агенции със специално разрешение от израелските власти. 
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√ Посланик Виталий Москаленко: Основната задача на дипломацията е преместването на руските войски от границата 
с Украйна 
Основната дипломатическа задача на Украйна е да се обсъди преместването на руските войски от границите с Украйна. 
Това заяви специално за предаването "Светът и ние" посланикът на Украйна у нас - Виталий Москаленко. 
Той допълни, че Русия не е отговорила на искането на Украйна за среща в рамките на следващите 48 часа. 
"Ако Русия предприеме военни действия, ще има сериозни жертви и от двете страни - и от Русия и от нашата страна, 
която ще се защитава", каза посланикът. 
И допълни, че страната много сериозно се подготвя, тъй като са възможни всякакви варианти. 
"Подготвяме се много сериозно, тъй като са възможни всички варианти до най-лошия - широко нахлуване на руските 
войски от всички граници - от страна на Беларус, от страна на окупирания Донбас, да не говорим за Крим - 
окупираният и акваторията на Черно море, Азовско море. Ние се подготвяме. И в това отношение за нас е много 
важно да получаваме поддръжка от международната общност, от ЕС, от САЩ и други демократични страни по две 
линии: едната е финансово-икономическа помощ, втората е: военно-техническа помощ за оръжия от отбранителния 
характер. Знаете, че доста такива помощи са получени от САЩ, Канада, Полша, Чехия и Прибалтийските страни. ЕС 
реши да предостави една помощ 1 млрд. и 200 млн. евро. Това е много сериозна помощ", каза посланик Москаленко.  
Той добави, че се надява подобни помощи да получат и от България, която досега оказва дипломатическа и морална 
подкрепа. 
Украйна няма интерес да спира доставките на руски газ към Европа, каза посланикът на Украйна у нас. 
"Пълна гаранция за газовите доставки към Европа може да даде само застрахователна полица. Отговор трябва да 
търсите от Русия. Обикновено тя прекъсва кранчето, както беше през 2008 г. Спирането на доставките от Русия 
през Украйна може да бъде прекъснато при нахлуването на руски войски", категоричен е посланик Москаленко. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ Президентът преди КСНС: Не може да се сещаме за армията от криза на криза 
Консултативният съвет за национална сигурност при президента ще обсъди рисковете и заплахите за националната 
сигурност на България, както и състоянието на армията. Държавният глава Румен Радев свиква заседанието на фона на 
напрежението около Украйна. 
Според президента Радев най-голямата заплаха за националната сигурност е неглижирането на проблемите на 
въоръжените сили. Сред тях - липсата на достатъчно ресурси, остарялата техника и недостигът на кадри. 
"Трябва да скъсаме с това отношение веднъж завинаги - да се сещаме за проблемите на армията от криза до криза и от 
катастрофа до катастрофа", коментира държавният глава. 
Затова на заседанието на КСНС президентът ще настоява за ясни гаранции за модернизацията на въоръжените сили: 
"Декларацията на новото правителство, че нашата национална сигурност ще се гради върху конституционните задължания 
на българската армия трябва да бъде подплатена с ясни ангажименти как точно ние ще развиваме нашите въоръжени 
сили". 
КСНС се събира на фона на напрежението около Украйна. Президентът е убеден, че конфликтът между Запада и Русия 
трябва да бъде решен чрез дипломация и преговори: 
"Тази криза създава заплаха за сигурността не само на България и на нашия регион, а на цяла Европа. България е част от 
усилията за намаляване на напрежението". 
Страната ни е част и от усилията за укрепване на Източния фланг на НАТО. В българската бойна група на основата на 
батальон ще участват и съюзнически сили, за да допълнят способностите, с които страната ни не разполага. 
"България е отворена към всички съюзници за участие на техни контингенти, които да допринесат за запълване на дефицит 
от способности в нашите сухопътни войски", каза Румен Радев. 
Напрежението между Русия и Украйна беше тема и на Съвет по сигурността при премиера преди дни. Правителството 
работи по различни варианти, за да гарантира енергийната сигурност на България в случай на проблем с доставките на 
руски природен газ за Европа. 
"Да говорим с ЕК в случай, че има пълно прекъсване от руската държава на газ, дали не може да имаме временно спиране, 
частично, на нашия експорт на ток и да заместим мощностите", каза министър-председателят Кирил Петков. 
Министерството на външните работи призова българите да не пътуват до Украйна, а сънародниците ни, които се намират 
там, да напуснат страната. Създаден е и кризисен щаб, който следи ситуацията. Вицепрезидентът Илияна Йотова очаква 
КСНС да излезе с гаранции за защита на етническите българи в Украйна при евентуална ескалация на напрежението. 
 
 
√ Петков: Преустановено е черпенето на газ от хранилището в Чирен 
Правителството работи по всички възможни варианти, за да се гарантира енергийната сигурност на България и при най-
лошия сценарий между Русия и Украйна. 
Това заяви снощи премиерът Кирил Петков и допълни, че е преустановено черпенето на синьо гориво от газохранилището 
в Чирен:  
„Капацитетът в Чирен си остава. Второ се следи се дали можем да допълним Чирен. Едновременно с това говорим с ЕК, в 
случай че има пълно прекъсване от руската държава на газ, дали може да имаме частично спиране на нашия експорт на 
ток, така че да заместим мощностите. Едновременно с това гледаме дали можем да купим втечнен газ през гръцката 
връзка“. 

https://bntnews.bg/news/poslanik-vitaliy-moskalenko-osnovnata-zadacha-na-diplomaciyata-e-premestvaneto-na-ruskite-voiski-ot-granicata-s-ukraina-1185353news.html
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√ ЕК казва дали ще удължи срока за оценка на българския План за възстановяване 
Днес ще стане ясно дали Европейската комисия ще удължи срока за оценка на Плана за възстановяване и развитие на 
България, който вече беше удължаван два пъти. 
В петък стана ясно, че България е изпратила на Европейската комисия поредните корекции по Плана за възстановяване и 
устойчивост. 
Премиерът Кирил Петков обясни, че са били ревизирани секторни политики в енергетиката, за да се избегне увеличаването 
на зависимостта на страната от руски газ. 
 
√ Обсъждат развитието на пристанище Варна 
По инициатива на Министерството на транспорта и съобщенията започва обсъждане за развитието на пристанище Варна. 
Дискусията ще се проведе в три етапа. Днес във ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" ще бъде обсъдено усъвършенстването 
на пристанищната инфраструктура като фактор за развитието на Варненския регион. 
 В дискусията ще участват министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев, заместник-министърът Владимир 
Върбанов, председателят на Комисията по транспорт и съобщения към НС Борислав Гуцанов, депутати, представители на 
Министерството на иновациите и растежа и местната власт. 
В обсъждането ще се включат и специалисти в областта на експлоатацията на пристанища, представители на морския 
бизнес и членове на Българската морска камара. 
Министър Николай Събев ще има неформална среща с железничари в залата на жп гара Варна от 16.30 часа. 
 
√ 24 млн. лв. ще получат животновъдите по схемата "Де минимис" 
24 млн. лв. ще получат животновъдите по схемата "Де минимис"- реши Управителният съвет на фонд "Земеделие". 
Финансирането е насочено към фермери, които отглеждат крави, биволи, овце и кози, като ставките варират от 45 до 11 
лвл на животно. Целта на държавната помощ е да покрие част от производствените разходи по отглеждане на животните. 
Кандидатстването започва от 17 февруари, а крайният срок за изплащане на финансовата подкрепа е 30 март, съобщават 
от фонд "Земеделие". 
 
√ Калоян Стайков: Енергийната ни политика е голяма мистерия и тъмна стая 
Газовият ни портфейл може да се диверсифицира и с втечнен газ, въпросът е какво ще правим с всичкия този газ, 
коментира икономистът 
Интервю на Веселина Миланова с Калоян Стайков 
„У нас като цяло енергийната политика е голяма мистерия. Всички теми, по които може да се очаква да се водят 
разговори в Щатите, със сигурност са хубави, интересни, биха дали тласък за развитие на сектора и на икономиката като 
цяло. Но те все пак трябва да бъдат поставени в контекста на енергийната стратегия и на развитието на този сектор в 
неговата цялост. За съжаление в България няма такъм подход. Тук по-скоро виждаме, че правителствата си харесват 
нещо, което е популярно, интересно, събира някаква подкрепа и казват – ние ще направим това.“ Това каза в интервю за 
БНР икономистът Калоян Стайков от Института за енергиен мениджмънт. 
Темата за Козлодуй стои на дневен ред от известно време, важно е обаче как поставяме тази тема в големия енергиен 
пъзел, отбеляза икономистът. 
България има голяма зависимост от Русия, но не трябва да забравяме, че страната не е голям потребител на природен 
газ, посочи Калоян Стайков. 
„Заедно с руския газ вече имаме дългосрочен договор за доставки на азерски газ. Сега евентуално ако се договори още 
нещо по линия на доставките на втечнен газ от Щатите, това със сигурност диверсифицира в още някаква степен газовия 
портфейл на страната. Големият въпрос остава обаче какво точно ще го правим всичкия този газ. Още повече, че тази 
година предстоят и преговори за нов дългосрочен договор с „Газпром“. Тези три неща на мен ми убягват като 
напасване.“ 
Няма яснота какво точно ще се преследва от управляващите, смята Стайков. 
Двата договора – за руския и за азерския газ, съдържат доста обвързващи клаузи, поясни икономистът. 
„Имаме клауза да купим природния газ или ако не го купим, да го заплатим. Което означава, че ние трябва да имаме 
сигурност къде ще ги пласираме тези количества. И към тези два договора с доста обвързващи клаузи, ако прибавим още 
един дългосрочен със същата клауза, ситуацията става доста по-сложна. 
Договарянето на някакви количества втечнен газ от САЩ може да се използва като преговорна карта в предстоящите 
преговори с Русия, същото се отнася за интерконектора с Гърция, допълни той. 
„Като цяло в момента сме в една тъмна стая и напипваме обстановката. Надяваме се да не се ударим във вратата“, 
коментира Калоян Стайков. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.  
 
√ Димитър Чобанов: Прогнозата за инфлацията в Бюджет 2022 е подценена 
Интервю на Диана Янкулова с Димитър Чобанов в предаването ''Нещо повече'' 
"Инфлацията е един от сериозните проблеми на българската икономика, проблем, който засяга целия свят. Прогнозата в 
бюджета е доста подценена. Причината вероятно е, че подобни прогнози обикновено насочват очакванията, понякога 
умишлено се правят грешки, за да се успокои ситуацията, но ролята на независимия анализ е да покаже какво наистина 
смята, че ще се случи. Това правим и ние с нашата прогноза - темпът на инфлацията ще бъде 11,6% при 5,8% в бюджетната 

https://bnr.bg/post/101601271
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прогноза. Основанието ни за това е, че процесът продължава да се разгръща. Предстои повишаване на цени на комунални 
услуги".  
Това поясни пред БНР Димитър Чобанов, изследовател и част от авторския състав на доклада на Института за икономика и 
политика към УНСС. Според доклада ще има два пъти по-нисък ръст на икономическия растеж и два пъти по-висока 
инфлация в сравнение с тези, които са заложени в бюджета за тази година.  
По думите му в Бюджет 2022 има засилен социален елемент - "по отношение на някои групи ще има мерки, които биха 
смекчили силно влиянието на инфлацията, но за други хора всяко покачване на цените ще се отрази на покупателната им 
способност".  
"Мерките, които са насочени към облекчаване на инфлацията, съдействат процесът да продължи. Когато се предприеме 
индексиране на заплатите, което да компенсира вече повишените цени, то поражда допълнителна инфлация заради по-
голямото потребление, което генерира. Така се получава спирала, при която всяка следваща стъпка подсилва този процес. 
Затова е трудно, когато започне такъв процес, той да бъде прекратен. Това зависи от външни фактори, от политиката на 
Европейската централна банка - дали ще повиши лихвените процеси в еврозоната. И това как ще се отрази на 
икономиката. Има риск при по-рязко покачване на лихвените проценти - от ситуация на висок растеж на цените и на 
положителен икономически растеж да се озовем в ситуация на криза".  
В предаването "Нещо повече" Чобанов подчерта, че от повече от 10 години банките печат сериозно пари и ефектът от това 
вече е видим - икономиката се съживява, но другият дълготраен процес е преходът към по-зелена икономика:   
"Вижда се, че в много от характеристиките този преход е сбъркан. Това идва отвън и се отразява и на българските пазари. 
Това, което малко ни спасява, е, че все още използваме източници на електроенергия като въглищата... Добивът на газ и 
петрол в ЕС е толкова силно ограничен вече, че не може да се разчита на собствени източници и трябва да се внася. Заради 
това виждаме рекордни цени на електроенергията, на природния газ. Това влияе върху процеса на възстановяване, защото 
големите разходи потискат икономическия растеж".  
И подчерта, че валутният борд е факторът, който пази българската икономика, затова не е необходимо да се премахва 
нещо, което работи добре.  
Интервюто с Димитър Чобанов можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ От 380 български бизнеса - 54% използват поне една технология на изкуствения интелект: „Зелената сделка“ и 
развитието на технологиите в Европа 
Репортаж на Добромир Видев 
"Зелената сделка" и изкуственият интелект 
Шанс ли е „Зелената сделка“ в България да се развият повече технологии, базирани на изкуствения интелект. 
Много от европейските държави са записали в плановете си, че имат желание да ползват капацитета на изкуствения 
интелект за осъществяване на зелените цели. България също, но на ниво Концепция за развитие на изкуствения интелект.  
„Зелената сделка“ определено е провокирала интереса на държавите от Европейския съюз да декларират, че ще използват 
ИИ за прилагането й. Това сочи Доклад на комитета за Изкуствен интелект към ЕП, публикуван миналия май. 
От него научаваме, че Дания, например, при зеления преход, иска да е лидер  в използването на ИИ. Унгария планира да 
го използва за управление на енергийната мрежа спрямо производството на ток от ВЕИ. Франция планира да създаде 
изследователски център, фокусиран върху изкуствен интелект и екологичния преход и да насърчи свободния достъп до 
екологични данни. Националната стратегия на Италия планира ИИ да се използва за планирането как да се пестят ресурси, 
да прогнозира и управлява цикъла на отпадъците или да избягва свръхпроизводство в хранително-вкусовия сектор. 
Работещ пример как това би изглеждало има в Испания. Стартъпът на Иниго Роблес работи с фабрики за пакетиране на 
храни. ИИ на Иниго Роблес прави анализ на процеса на производството и пакетирането. За да има възможно най-малко 
отпадък. 
 Работещите решения 
„Част от тези предприятия не събират данни. И затова им се налага да харчат милиони, заради изхвърлянето на част от 
храната или пластмасовия боклук. Нашето решение използва алгоритми, които успяват да открият грешки по време на 
производствения процес. Данните, които събираме, се визуализират чрез интуитивна платформа, която сигнализира за 
нередности в реално време. На критични точки поставяме високотехнологични камери в висока резолюция. Данните се 
анализират от алгоритми за машинно виждане. По време на нашето проучване се свързахме с около десетина 
производствени фабрики. И при тях видяхме, че дори и да няма единни проблеми, в този сектор има едно и също решение. 
Понастоящем работим с две от тези фабрики. И успяваме да спестим около 65% от изхвърляния боклук от пластмаса или 
от храни. Имаме статистика, според която използването на изкуствен интелект в хранителната индустрия се увеличава с по 
45 процента на година. Така че, ако сега пазарът е на стойност 3 евро, след пет години той ще се ще бъде на стойност 30 
милиарда евро.“ 
А и така Иниго Роблес вярва, че ще се промени стряскащата статистика. При годишен оборот на хранителната индустрия в 
Испания около 119 милиарда евро, между 30 и 50% от храната се губи или просто и се изхвърля, преди да достигне клиента. 
60% от фабриките в Испания генерират значително количество пластмасов отпадък по време на процеса на пакетирането.  
България, зелената сделка и изкуственият интелект 
Ще се изненадате, но и България е в Доклада на комитета за Изкуствен интелект към ЕП като държава, която иска да го 
използва за достигане на целите на „Зелената сделка“. Вероятно заради наличието на Концепция за ИИ, чрез който искаме 
да модернизиране на системата за здравеопазване, да наблюдаваме и опазваме околната среда, за развиваме 
интелигентно селско стопанство. 

https://bnr.bg/post/101601124/dimitar-chobanov
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Проф. Галя Ангелова, директор на Института по информационни технологии при БАН, е един от авторите на концепцията. 
Тя признава, че дори и да сме още далеч от реалното приложение на записаните намерения, страната ни върви вече по 
пътя: 
"Имаме написали по двете теми - "Интелигентно земеделие " и "Инетелигетно разстениевъдство". Нашият институт е 
основен изпълнител и отговорник за информатичната част и обработка на данните за изкуствен интелект при 
растениевъдството или автоматизацията при животновъдството", каза за БНР проф. Ангелова. 
„Тези научни прототипи на апаратура по сензорика, които ще използваме като системи за наблюдение на развитието на 
растенията в оранжерии", казва проф. Галя Ангелова. 
"Те ще покажат докаже колко е полезно да се събират данните, да се обработват и да се вземат решения. Най-важното 
според нея обаче е, че те ще дадат на страната ни и възможност да се създаде научен потенциал, който и за в бъдеще да 
работи с новите технологиите", каза още експертът. 
„Зелената сделка“ ще мотивира автоматизирането на процесите, обобщава проф. Галя Ангелова от Института по 
информационни технологии при БАН.   
Според проф. Ангелова новите управляващи трябва да гледат положително на идеите за използване на новите технологи, 
защото нагласи за това у нас има. И така България ще има собствен капацитет, свои специалисти, своя система за развитие 
на дигиталното земеделие. 
Документът за развитието на изкуствения интелект в България посочва, че от 380 български бизнеса  - 54% използват поне 
една технология на ИИ, 31% използват поне две технологии. Само 36% не използват ИИ и изобщо не планират да го 
прилагат. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Средна цена на тока за днес в Европа от 194 евро за MWh, а в България - 206 евро 
Средната цена на тока за днес на европейските енергийни борси е 193,77 евро за мегаватчас, докато цената на 
електроенергията в България се понижава с 6,56% до 206,85 евро за MWh (или 404,56 лева), като в 9 държави в Европа 
цената е над 200 евро за мегаватчас. 
В рамките на търговията за вчерашния ден (14-ти февруари) средната цена на тока в нашата страна бе 411,45 лева за 
мегаватчас (210,37 евро). Това показват днешни данни от различните европейски платформи за енергийна търговия. 
Има известно повишанване на енергийни цени за днес, най-вече в Германия, в резултат на прогнозите за понижение на 
вятърната и соларната енергия, но средните цени са относително стабилни заради по-високите от обичайното температури 
на стария континент, което води до по-слабо потребление на енергията за отопление. 
Междувременно природният газ в Европа поскъпна с около 4% над 80 евро за мегаватчас, но след първоначален ръст с 
близо 14% към двуседмичен ценови въх от 88 евро за MWh заради опасения за предстоящата в скоро време инвазия на 
Русия в Украйна. 
Тези опасения доведоха и до първоначален ръст на петролните фючърси към нови 7-годишни върхове, като тези на 
петрола Брент достигнаха 96,16 долара за барел, а на американския лек суров петрол WTI до 94,94 долара за барел. 
Последва обаче отстъпление от тези върхове, като през късния следобед петролът Брент поевтиня с 0,2% към 94,25 долара 
за барел, а петролът WTI поскъпна с едва 0,2% към 93,30 долара за барел в резултат на предложението на руския външен 
министър Лавров към президента Путин да бъдат продължени дипломатическите усилия за разрешаване на кризата 
между Запада и Москва. 
В сегмента "Ден напред" с доставка във вторник (15-и февруари) най-високи цени на електричеството са отчетени в Гърция 
(214,05 евро за мегаватчас), следвана от Словения и Хърватия (по 211,03 евро), Сърбия (211,02 евро), Швейцария (210,40 
евро), Румъния и Унгария (по 209,18 евро), България (206,85 евро) и Нидерландия (202,10 евро). 
На останалите енергийни борси средната цена бе под 200 евро за мегаватчас, като най-ниска бе цената на тока за вторник 
в Полша (119,37 евро MWh), следвана от Германия (155 евро), Чехия и Словакия (по 178,95 евро). 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" за вторник (15-и февруари) се 
понижава със 6,56% до 206,85 евро за мегаватчас (или 404,56 лева) спрямо 221,37 евро (или 432,96 лева) за понеделник 
(14-ти февруари). 
На 22-ри декември 2021 г. цената скочи до рекордни 421,59 евро (или рекордни 824,55 лева за MWh), показват данните 
на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 

 

https://bnr.bg/post/101600933
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На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока в понеделник (14-ти февруари) е 411,45 
лева за мегаватчас (или 210,37 евро), като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в диапазона между 315 и 
428 лева за мегаватчас. 
 

 
 
√ Европейски банки финансират производството на петрол и газ въпреки предупрежденията на МАЕ 
Европейските банки предоставят милиарди долари финансиране за разширяване на производството на нефт и газ, въпреки 
насоките на Международната агенция по енергетика (МАЕ) срещу подобни нови съоръжения с цел забавяне на глобалното 
затопляне, показва доклад, цитиран от Ройтерс. 
Миналата година 25 от водещите банки в региона са предоставили общо 55 милиарда долара на енергийни компании, 
които планират да разширят производството си на петрол и газ, се казва в доклад на инвестиционна нестопанска 
организация ShareAction. 
Въпреки че това представлява спад от отпуснатите 106 млрд. долара през 2020 г. и 83 млрд. долара през 2019 г., 
отпуснатите през миналата години подобни инвестиции са над сумите от 49 и 50 млрд. долара съответно през 2018 и 2017 
година. 
В доклад на МАЕ от 2021 г. се казва, че не трябва да се инвестира в нови петролни и газови находища, за да има 50-
процентен шанс за ограничаване на глобалното затопляне с 1,5 градуса по Целзий над средното прединдустриално време. 
Финансирането е факт, въпреки че 24 от водещите банки обещаха да декарбонизират кредитните си портфейли, се казва 
още в доклада, като се добавя, че HSBC, Barclays и BNP Paribas са сред най-големите доставчици на подобно финансиране 
през 2021 г. 
Организацията ShareAction призовава инвеститорите да изискват от банките да прилагат политики за ограничаване на 
финансирането за разширяване на петролното и газово производства и да подкрепят през предстоящия сезон на годишни 
общи събрания решенията на акционерите, свързани с климата. 
"Миналата година акционерите играха важна роля в подтикването на банките да приемат или засилят ограниченията за 
финансирането на въглищното производство", посочи Кели Шийлдс, старши служител по банкови стандарти в ShareAction. 
"Тази година те трябва да повторят този успех с разширяването в посока на петрола и газа“, добави Шийлдс. 
Говорител на британката банка HSBC каза, че работи с клиенти по енергийния преход и ще публикува научно обосновани 
цели за привеждане на финансирането за нефт и газ с целите и сроковете на Парижкото споразумение по климата. 
Говорител на другата британската банка - Barclays пък посочи, че също има за цел да приведе финансирането си в 
съответствие с глобалното споразумение за климата, постигнато през 2015 г., и е поставила цел за 15-процентно абсолютно 
намаляване на финансираните емисии на своите клиенти в енергийния сектор до 2025 г. 
Говорител на френската BNP Paribas каза, че тя е основен поддръжник на европейските енергийни компании, които до 
голяма степен са се ангажирали с изграждането на възобновяеми енергийни активи, които ще играят водеща роля в 
зеления преход. 
Намаляването на предлагането на подобни средства при нарастване на търсенето рискува негативни социални последици, 
каза още говорителят на BNP Paribas добавяйки, че също така е важно да се разграничи разширяването на финансирането 
на петрола спрямо това за газа, тъй като последният има полезна роля като мостово гориво за страните, които предприемат 
политика на отдалечаване от по-замърсяващите въглища. 
 
√ Лагард от ЕЦБ: Цифровото евро би било допълнение към парите в брой 
Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви в понеделник, че ако бъде въведено, цифровото 
евро "ще допълни парите в брой, а няма да ги замести“. ЕЦБ прочува как една такава дигитална валута "може да предложи 
удобно и безплатно платежно средство, което позволява на хората да плащат навсякъде в еврозоната с безрискови 
цифрови пари", допълни тя. 
Окончателното решение за това ще бъде взето през 2024 г., каза управителят на ЕЦБ. 



12 

 

Говорейки пред Европейския парламент по повод 20-ата годишнина от въвеждането на евробанкнотите и монетите, 
Лагард подчерта значението на единната валутата като "крайъгълен камък в европейската история" и "най-голямата в 
света промяна на парите". 
Тя добави, че ЕЦБ, която е "пазител на еврото", ще промени дизайна на банкнотите, за да се увери, че те "ще продължават 
да бъдат сигурни, добре приети и ефективно средство за плащане". 
Наскоро Лагард изтъкна дискусиите за цифровото евро като един от приоритетите на ЕЦБ в близко бъдеще. По-рано членът 
на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Фабио Панета пък отбеляза, че прототипът на дигиталната валутата ще бъде представен 
през 2023 г. 
 
√ Шолц след визитата в Киев: Оставаме отворени за диалог с Русия 
Германският канцлер Олаф Шолц ще посети днес Москва, след визитата си в Киев, по време на която заяви, че Берлин е 
готов за сериозен диалог с Русия. "Военните действия на Русия по границите с Украйна за нас са неразбираеми. Няма 
разумно основание за подобна демонстрация на военна сила. Но все пак оставаме отворени за диалог с Русия по въпросите 
на европейската сигурност", каза Шолц 
Канцлерът не се е съгласил с украинския президент Володимир Зеленски, че газопроводът "Северен поток 2" е 
геополитическо оръжие в ръцете на Русия, но за пореден път беше категоричен, че Германия няма да се поколебае да 
приложи при нужда икономически санкции на Русия. 
От своя страна президентът на Украйна Володимир Зеленски опроверга очакванията, че Киев е готов на сериозна отстъпка, 
за да предотврати военен сблъсък: 
„Днес много журналисти и политици намекват на Украйна да не поема рискове, да не повдига постоянно въпроса за 
членство в НАТО заради заплахата от реакция от страна на Русия. Но аз вярвам, че трябва да продължим по пътя, който 
сме избрали да вървим". 
 
√ Италианският външен министър заминава за Киев 
Италианският външен министър Луиджи ди Майо пристига днес в Киев, а в четвъртък ще бъде в Москва за преговори, 
чиято цел да се избегне военен конфликт. 
Във връзка с украинската криза министър Ди Майо каза, че Италия остава ангажирана с насърчаването на дипломатическо 
и устойчиво решение  в рамките на споразуменията от Минск и т.нар. Нормандски формат. Ще поддържа линията на 
полезен диалог с Москва, без да  изключва възможността в случай на инвазия да последват сериозни санкции срещу Русия. 
Ди Майо уточни, че „в тясна координация с европейските партньори и съюзници, НАТО и ОССЕ, които обезкуражават всяка 
агресия или ескалация, Италия е решена да предаде ясни послания на Москва“. 
Външният руски министър Сергей Лавров потвърди за посещението на своя италиански колега като каза, че „има шансове 
за споразумение със Запада”.  
Една евентуална нова италианска военна мисия към НАТО за справяне с кризата в Украйна трябва да бъде упълномощена 
от италианския парламент. 
 
√ Байдън и Джонсън обсъдиха ситуацията по границата между Украйна и Русия 
Британският премиер Борис Джонсън проведе 40-минутен телефонен разговор с американския президент Джо Байдън, 
след който двамата заявиха, че не е загубена надеждата за дипломатическо решение на украинската криза. Днес Джонсън 
ще председателсва заседание на Комитета за спразяване с кризисни ситуации „Кобра“. 
Въпреки постоянните предупреждения за „надвиснало“ руско нападение срещу Украйна, Джонсън и Байдън са се 
съгласили, че все още е възможно постигане на сделка. В декларация на "Даунигнг стрийт" се казва, че двамата лидери 
смятат, че продължава да има „надежден прозорец“ за дипломацията и възможност Русия да отстъпи от заплахите.  
По-рано, споменавайки тръбопроводите между Русия и Европа, Борис Джонсън каза, че европейските столици трябва „да 
извадят Севеверен поток от кръвоносната си система“. Той допълни, че светът трябва да се поучи от уроците от 2014 
година, когато не бе направено много да се намали зависимостта от руския газ и нефт в навечерието на руските действия 
в Източна Украйна и анексирането на Крим.  
Джонсън свиква днес Комитета за справяне с кризисни ситуации „Кобра“ за обсъждане на британския отговор на кризата. 
„Кобра“ се събра и снощи под ръководството на външния министър Лиз Тръс, след което тя заяви, че приоритетът на 
правителството е ясен и това е защитата на британските граждани. 
 
√ Кремъл: Русия не е готова за дългогодишни преговори със САЩ и НАТО 
Русия не е готова за дългогодишни преговори със Съединените щати и НАТО по въпросите на стратегическата стабилност. 
Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в интервю за агенция “Новости”. 
Дмитрий Песков подчерта, че ако диалогът продължи прекалено дълго, паралелно с него САЩ и НАТО ще продължат да 
въвличат Украйна във военната си инфраструктура: 
„Няма как това да отговаря на интересите ни. Още повече, че това е заплаха за нас. В интерес на страната ни сме длъжни 
да реагираме на тази заплаха и да предприемем онези мерки, които ще минимизират рисковете. 
Песков припомни, че още по време на мюнхенската си реч през февруари 2007 г. президентът Путин е обозначил 
потенциалните проблеми в отношенията на Русия и със Запада, на които сме свидетели в момента. 
„Именно сега говорим за напрежение, за деескалация, за разделяне за силите, за готвеща се агресия и т.н. Тогава, през 
2007 г., беше трудно да си представим това. Но това, което става в момента, вероятно още веднъж доказва правотата на 
президента Путин“.  
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√ Намаляването на ДДС за храните в Турция ще облекчи много високата инфлация с едва 1,5% 
Новото намаляване на данъка върху добавената стойност (ДДС) на основните хранителни продукти в Турция би трябвало 
да намали общата инфлация с 1,5 процентни пункта в рамките на два месеца, показват изчисления на икономисти, 
цитирани от Ройтерс. 
В събота президентът Реджеп Ердоган обяви, че ДДС върху основните храни - включително вода, яйца, млечни продукти, 
кафе, чай, плодове и зеленчуци - ще бъде намален до 1% от 8%, за да се облекчи напрежението от инфлацията, която скочи 
с близо 50 на сто. 
Очаква се това намаление на ДДС да коства на турския бюджет около 25-35 милиарда лири (около 1,8 - 2,6 млрд. долара). 
 
Икономически живот 
 
√ Бизнес и граждани трябва да сигнализират, ако не са получили енергийните компенсации 
Компенсирането на потребителите заради високите енергийни цени продължава и в момента. Компенсациите се 
отразяват като намаление на дължимите суми за декември и януари по фактурите, които клиентите получават сега през 
февруари, съобщават от Министерството на енергетиката. 
Компенсации за електроенергия се полагат на всички представители на бизнеса, а за природен газ – на битовите 
потребители. Конкретните суми се изчисляват спрямо потреблението на всеки клиент. Тези суми трябва да бъдат посочени 
на отделни редове във фактурата. 
Ако даден потребител не е получил дължимата му компенсация, той може да сигнализира за това Министерството на 
енергетиката чрез попълване на тази бланка. Към сигнала следва да бъде приложена сканирана фактура за съответния 
месец и последно издадена фактура от доставчика. 
От енергийното министерствосе ангажират да направят проверка на всеки отделен случай. Сигналът трябва да бъде 
изпратен на имейл адрес e-energy@me.government.bg. 
 
√ Пандемично банкиране 
Преживяхме втора пандемична година. Оплакванията и жалбите са повсеместни, но икономическите резултати не са 
прекалено обезпокоителни. Всичко беше неочаквано – както здравната криза, така и последвалата ценова колизия. Трябва 
обаче да си даваме сметка, че кризите са неизменно съпътстващи пазарната икономика, такива е имало, има, а и повече 
от сигурно ще има и в бъдеще и то такива, за които сега не сме дори и в състояние да се досетим. 
По думите на известния американски икономист Х. Мински самата икономическа стабилност е дестабилизираща. 
Човешката същност е устроена така, че винаги е склонна да търси определена форма на сигурност, но животът 
недвусмислено показва, че сигурността и просперитетът не са еднопосочни. Осигуряването на привидна сигурност в 
условията на т.нар. социализъм доведоха до междублоково изоставане и като следствие избрахме път на ускорено 
икономическо развитие, обременен с неопределености. 
В условията на пазарно действащи взаимовръзки надделяват регулативните функции на макроикономическото 
управление, включително и за подтискане и туширане на различни по характер предвидими и непредвидими кризисни 
явления и тяхното отражение върху мащабни слоеве от населението. 

1. Финансови показатели на търговските банки 
След съществен спад на нетната печалба на търговските банки (ТБ) у нас през 2020 г. в следващата година се отчита 
чувствителен обрат (Фигура 1). Този краен показател от дейността на ТБ у нас зависи от голям брой фактори, но все пак 
някои са определящи. 
 

 
Фигура 1 

https://ikj.bg/wp-content/uploads/2022/02/blanka.pdf
mailto:e-energy@me.government.bg
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Основна позитивна съставка при формирането на печалбата е показателят „Нетен общ оперативен приход“ (НООП). 
Прирастът на НООП се формира главно от „Приходи от лихви“ и „Приходи от такси и комисионни“ – те осигуряват около 
90% от НООП. 
Приходите от лихви са относително устойчиви за последните 4-5 години (средногодишно по над 2,7 млрд. лв. с малка 
вариация), докато приходите от такси и комисионни са обект на съзнателно манипулиране. На Фигура 2 може да се 
проследи промяната на съотношението между двете основни позитивни съставки на НООП, което нараства с 13 процентни 
пункта за седем години – от около 32% в началото на 2015 г. до 45% в края на 2021 г.! 
Заслужава да се отбележи, че през 2020 г. (при старта на пандемията) делът на приходите от такси и комисионни се 
задържа на около 40%, докато в следващата година почти неудържимо нараства. 
 

 
Фигура 2 

 
ТБ притежават определени задръжки при играта с лихвите по кредитите, т.е. при формирането на показателя „Приходи от 
лихви“ (Фигура 3). Действащата конюнктура и банкови регулации ограничават възможностите за манипулиране с лихвите, 
толкова повече, че тяхната динамика е свързана с определени договорни задължения. Но за сметка на това, таксите и 
комисионните се определят еднолично и там договорни задължения като правило не съществуват. 
 

 
Фигура 3 

 
Финансово-икономическата теория стъпва основно на свободната конкуренция като регулатор на посочените 
съотношения. Практиката обаче показва, че очакванията за ограничаващо въздействие на конкуренцията не винаги 
действат. Такава беше ситуацията и с финансово-икономическата криза от 2007-2008 г., когато регулаторните банкови 
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органи разбраха, че конкурентното въздействие следва да се следи и оценява, но далеч не винаги да се оставя като 
определящ регулатор. 
Нормално е в една пазарна икономика всеки икономически агент да се стреми да увеличава своята собствена печалба. Не 
е допустимо обаче този стремеж да се реализира по размити правила, при спестяване на определена информация в ущърб 
на клиента и при поставянето му пред свършен факт. В случая конкурентното начало при търговското банкиране у нас 
възбужда съмнения, тъй като нерегламентираният прираст на таксите и комисионните на ТБ се извършва масово и при 
почти нулеви възнаграждения за поддържаните депозити. Най-вече депозиторите са поставени пред невъзможност за 
избор, по-специално изборът на депозиторите не е в интерес на финансовата стабилност и икономическия просперитет на 
страната. 
Изборът на депозиторите опира до две обществено неблагоприятни варианти: 
Първо, отказ от банковски услуги и поддържане на големи суми пари в домашни условия. 
В края на 2015 г. банкнотите и монетите в обращение са 12,7 млрд. лв., докато в края на 2021 г. вече са 24,7 млрд. лв., т.е. 
бележат ежегоден прираст от 11,7%, докато в същото време номиналният БВП расте средногодишно с 6,4%! Натрупват се 
свободни парични запаси в населението, които остават извън контрол от страна на БНБ и представляват своеобразна 
ликвидна заплаха за икономиката (ликвидна бомба), а и се създават предпоставки за криминални деяния. 
Второ, изнасяне на финансови авоари зад граница, където банковата сигурност се оценява по-високо при по-изгодна 
доходност. 
От платежния баланс на страната (аналитично представяне) може да се оцени, че за 2016-2021 г. са изнесени нетно 
капитали във вид на валута и депозити в размер на близо 5 млрд. евро! 
Не е правдоподобно да се мисли, че интензивният прираст на парите в обращение, както и изтичането на местни капитали 
в чужбина, се дължи изцяло на непривлекателна банкова политика. Сигурно е обаче, че спецификата на банковата дейност 
съдейства за наблюдаваните неблагоприятни факти. 
От НООП се приспадат редица елементи, най-съществени от които са „Административни разходи“ („Разходи за 
персонал“) и „Обезценка на финансови активи“. Административните разходи в българските ТБ са относително устойчиви 
през последните 5-6 години (примерно по около 1,7 млрд. лв. средногодишно), така че обезценката на финансовите активи 
се очертава като предопределящ елемент от приспадащите съставки при формирането на нетната печалба. 
Впечатлява прирастът на обезценката за 2020 г., демонстриран на Фигура 1. Възникването на Covid-19 едва ли може да 
обясни наблюдавания възходящ тренд. Пандемията затрудни изплащането на емитирани заеми, но тя засегна повече 
сферата на услугите, докато другите икономически дейност продължиха да функционират. Толкова повече, че обявяването 
на обезценката на финансови активи предполага относително продължителен период на изпитвани затруднения от 
кредитополучателя. Тук вероятно решаващо се оказа включването на България в „чакалнята“ на еврозоната (ERM II), както 
и в банковия съюз. То показва относителната същност на обезценката и възможностите на ТБ да лавират около формалните 
регулаторни изисквания, най-вече с оглед нарастване на нетната печалба. 
Преливането между нетната печалба и обезценката на финансови активи се очертава ясно на Фигура 1, по-точно при 
конфигурацията на двете криви и рибо-образното им разположение. 
2. Заключение 
Обществото е заинтересовано от ефективното функциониране на националната банкова система. Инвестиционната 
активност като основа за икономическия просперитет предполага наличието на ефективно функционираща банкова 
система. 
ТБ у нас започват да се въздържат от кредитна активност. Показателно е, че през 2019 г. делът на кредитите в активите на 
ТБ е 66%, докато през 2021 г. същия дял спада на 58%! 
ТБ не могат да поемат изцяло отговорността за кредитната активност, но са съпричастни към нея. 
Дейността им оказва пряко и косвено влияние върху инвестиционната и икономическа активност в страната, както и върху 
финансовата стабилност. Натрупването на напрежение става постепенно, нерядко незабележимо, до достигането на 
определен критичен праг. Толкова по-отговорна е регулативната функция на Централната банка, която трябва да оценява 
натрупването на напрежение, да предвижда евентуалните последствия и да предприема превантивно необходимите 
мерки. 
Основна отговорност носи и макроикономическото управление. Отсъствието на стимулиращ икономически и 
инвестиционен климат в страната изкривява естествените съотношения и взаимодействия и създава предпоставки за 
натрупване на социално-икономическо напрежение. Проблемът е да не се допусне измъкване на духа от бутилката, 
защото безболезното овладяване на ситуацията post factum е непосилна задача. 
 
√ България лидер в ЕС по намаляване на битовите отпадъци 
През 2020 г. генерираните битови отпадъци на човек в ЕС възлизат на 505 кг, което е с 4 кг повече на човек в сравнение с 
2019 г. и с 38 кг повече в сравнение с 1995 г. Общо ЕС генерира 225,7 милиона тона битови отпадъци през 2020 г., 
увеличениете с 1% спрямо 2019 г. (+1,8 милиона тона) и +14% спрямо 1995 г. (+27,7 милиона тона). 
На този фон България е държавата с най-голямо намаление на генерираните битови отпадъци през 2020 година, сравнено 
с 1995-та (-36%). Страната ни (444 кг) е и доста под средните за ЕС стойности на генерирани битови отпадъци на грава от 
населението. 
Образуването на битови отпадъци варира значително в държавите-членки на ЕС. През 2020 г. Дания и Люксембург са най-
големите производители на битови отпадъци, съответно с 845 кг и 790 кг на глава от населението, следвани от Малта (643 
кг) и Германия (632 кг). 
Румъния (287 кг), Полша (346 кг) и Унгария (364 кг) са лидери по регистриране на най-малко генерирани битови отпадъци 
на човек тази година. 
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Освен България, само още 6 страни от съюза намаляват генерирането на битови отпадъци спрямо 1995 година – Унгария 
(-21%), Словения (-18%), Румъния (-16%), Испания (-10%) ), Белгия (-9%) и Холандия (-1%). 
Варирането на данните за отделните страни отразяват различията в моделите на потребление и икономическото богатство, 
както и различията в събирането и управлението на битови отпадъци. Държавите се различават по отношение на това 
колко отпадъци от търговията и администрацията се събират и управляват заедно с отпадъците от домакинствата. 
Количеството на рециклираните отпадъци остава стабилно през 2020 г., като спада до 67 милиона тона от 68 милиона тона 
през 2019 г. (151 кг на човек). В сравнение с 1995 г. това означава, че хората в ЕС са рециклирали 44 милиона тона (97 кг на 
глава от населението) повече, отколкото през 1995 г. 
40 милиона тона (90 кг на човек) отпадъци са били компостирани през 2020 г., почти три пъти повече, отколкото през 1995 
г. (14 милиона тона, или 33 кг на човек). 
Въпреки че ЕС генерира повече отпадъци, общото количество на депонираните битови отпадъци е намаляло. През 2020 г. 
общият обем на депонираните битови отпадъци е спаднал от 121 милиона тона през 1995 г. на 52 милиона тона (-58%). 
Това съответства на среден годишен спад от 4%. 
 
√ Законът за единния цифров пазар на ЕС като пречка пред развитието му 
Институтът за пазарна икономика публикува резюме на анализ на Литовския институт за свободен пазар (LFMI) 
Проектът на законодателен акт за цифровия пазар на ЕС[1] е публикуван през 2020 г.  с основна цел да гарантира отворени 
и справедливи цифрови пазари. Тъй като някои големи онлайн платформи действат като „пазачи на информационния 
вход“ на цифровите пазари,  законът има за цел да гарантира, че тези платформи действат почтено. Заедно със 
законодателния акт за цифровите услуги, въпросният закон е един от основните елементи на европейската стратегия в 
областта на цифровите технологии. 
Новопубликуван анализ на Литовския институт за свободен пазар (LFMI)[2] поддържа тезата, че мерките предвидени в 
него не отговарят на призивите за укрепване на вътрешния пазар, нито пък биха стимулирали повече здравословна 
конкуренция и иновации. Авторите на регламента твърдят, че законът ще ограничи само големите фирми, но проучването 
демонстрира, че прилагането му неизбежно ще навреди както на малките средни предприятия, така и на крайния 
потребител.  Проучването стига до извода, че законът е опит за създаване на изкуствен пазар с изкуствена конкуренция, 
при който потребителят остава на заден план. 
Обявената цел на закона за цифровия пазар е да хармонизира регулациите в ЕС и да се използват предимствата на единния 
пазар. Тази цел обаче не е изпълнена в разпоредбите на регламента. Според авторите на анализа, разпоредбите описани 
в член 1 на закона насърчават антиконкурентни практики и злоупотреби с властово положение, вместо да ги 
обезкуражават. Налице е логическа непоследователност във формулирането на целта на закона, а обяснението й в текста 
правят обявените цели трудно постижими. Начинът по който е формулиран закона не само подкопава законодателния 
процес на ЕС, но и поставя под въпрос неговата потребност. 
Икономиката функционира ползотворно, когато регулациите са конкретни, а пазарният резултат е неопределен. При тези 
условия „победителят“ се определя чрез спонтанна конкуренция при равни други условния. В противен случай 
„победителят“ се определя чрез случайно или умишлено спазване на законови и административни изисквания без 
участието и решенията на потребителите, което означава с по-малко внимание и по-слабо отразяване на техните нужди. 
Законът за цифровия пазар очертава обратното положение: концепциите и изискванията на регулациите са неясни и не 
съдържат очакваната конкретика, докато пазарът и неговата структура предварително дефинират взаимоотношенията 
между потребителите и доставчиците. Въведени са лошо дефинираните понятия, съчетани с неограничен обхват на 
правомощията на регулатора. 
Някои от дефинициите и идеите, включени в регламента са неясни, грешни и трудно могат да бъдат разглеждани като 
полезни. Има словосъчетания, отворени към твърде широка интерпретация и лишени от контекст, а това допълнително 
усложнява изваждането на изводи и необходимо тълкуване. Тези предизвикателства са предпоставка за съдебни дела, а 
също и за огромни финансови разходи за компаниите, опитващи се да избегнат или спазят проблемната регулаторна 
рамка. Нищо от това не допринася за иновациите, предприемаческия дух и растежа на дигиталния пазар в ЕС, твърдят от 
LFMI. 
Законът за цифровия пазар предвижда изкуствен подход към конкуренцията. Само определено състояние или структура 
на пазара се разглеждат като благоприятни за конкуренцията, a значението на конкуренцията остава неясно, когато целите 
и задълженията са определени от пазарния анализ. Ако силна конкуренция е желателна в името на потребителя, 
статичното разбиране (каквото е приложено в регламента) не помага. Състоянието на пазара, което е най-добро за 
конкуренцията, се различава в зависимост от услугата, ситуацията и времето. В цифрова индустрия това дори е по-силно 
изразено поради по-краткото време между технологичните промени и тяхната честота. 
Ако крайната цел на дадена политика е максимизиране на ползите за потребителя, важното е наличието на истинска 
пазарна конкуренция с динамичен, постоянно променящ се характер. Размерът, броят и действията на участниците на 
пазара при такава спонтанна конкуренция не могат да бъдат описани „ex ante“. Изкуствено създаден „пазарен дизайн“ – 
както често регулаторите разбират конкуренцията – не само не успява да улови еволюционната природа на естествената 
конкуренция, но и почти никога не отразява демократичните и гражданските обществени ценности. 
Настоящите правила за предоставяне на цифровите услугите създават добавена стойност както за другите участници на 
пазара, така и за крайните потребители. Факт е, че всички, които се облагодетелстват сега — не само така наречените 
„пазители“[3], но и техните потребители и потенциални конкуренти — ще бъдат засегнати от прилагането на закона за 
цифровия пазар. Според регулаторния съвет за контрол на ЕК, регламентът има нужда да бъде „по-добре“ дефиниран и 
„по-ясно“ структуриран по отношение на представените доказателства.[4] Освен това, има известни несъответствия в 
оценката на въздействието на регламента, а слабата аргументация е често срещана  критика. 

https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2022/02/Paper-On-Digital-Market-Act_LFMI-2021-12-14.pdf
https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2022/02/Paper-On-Digital-Market-Act_LFMI-2021-12-14.pdf
https://ime.bg/bg/articles/zakonyt-za-edinniya-cifrov-pazar-na-es-kato-preka-pred-razvitieto-mu/#_ftn1
https://ime.bg/bg/articles/zakonyt-za-edinniya-cifrov-pazar-na-es-kato-preka-pred-razvitieto-mu/#_ftn2
https://ime.bg/bg/articles/zakonyt-za-edinniya-cifrov-pazar-na-es-kato-preka-pred-razvitieto-mu/#_ftn3
https://ime.bg/bg/articles/zakonyt-za-edinniya-cifrov-pazar-na-es-kato-preka-pred-razvitieto-mu/#_ftn4
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Перфектните услуги и перфектните доставчици са утопия, напомнят от LFMI. Тъй като всички аспекти на човешкия живот са 
белязани от несъвършенство, настоящето състоянието на цифровия пазар  и неговите участници, включително големите 
дигитални платформи, е несъвършен и е в постоянен стремеж към подобрение и развитие. Следователно, когато се 
предлагат интервенции на пазара, всякакви очаквания за перфектни резултати трябва да бъдат оставени настрана. Това 
трябва да се прави с още по-голямо внимание, когато услугите, които са застрашени, засягат потребителите и когато самата 
политика на конкуренция се променя. При разглеждания регламент положителните резултати не са доказани, а само 
прогнозирани, докато негативните последици се пренебрегват напълно. 
Остава неясно как участниците на дигиталния пазар ще успеят да запазят настоящите си дейности, които потребителите, 
политиците и регулаторът смятат за добри и ще изоставят нежеланите. Технологиите, които се създават на пазара, са най-
добрите в този конкретен период от време, никой освен същият или друг иноватор не е в позиция или има капацитет за 
това да реши кои аспекти трябва да бъдат подобрени. 
Преобладаващият дух на регламента е, че „трябва да се направи нещо“.  В доклада за оценка на въздействието, 
Европейската комисия твърди, че има основателни опасения, че пазарната сила на големите платформи е трудна за 
преодоляване, но редица изследователи и анализатори[5] посочват несъответствието между идентифицираните 
проблеми и средствата, избрани за разрешаването им. Една от причините за подобни инициативи е негативното 
отношение към големите компании сред определени групи. Създаването на политики на база негативни нагласи е чист 
популизъм, макар и само с технологичен привкус в този случай. Групите, които не харесват големите платформи, 
дигиталния сектор или технологиите като цяло поради някакви реални или въображаеми причини ще се сблъскат с много 
осезаеми и неочаквани последици, като негативни промени в цифровите услуги и забавяне на иновациите. 
Дебатът, който се води около предложението за регламента, е доминиран от политика и неглижира икономическите 
последици. Политическият дискурс не успява да отговори на въпросите как се създават иновациите и технологиите, какво 
мотивира хората да ги използват и какви последствия ще има законът за цифровия пазар върху творческия потенциал на 
Европа. Изключват се и опасенията относно интересите на потребителите. Тъй като има прекалено много притеснения 
около развитието на дигиталните услуги, важно е емоциите и пристрастията на политиците да бъдат ясно разграничени от 
здравите аргументи с цел по-ефективно управление на политиките. Налице е обаче обратното. Факт е, че този закон не е 
насочен нито към конкуренцията, нито към потребителите, нито към иновациите. 
Ако целта на закона е да стимулира цифровия сектор в ЕС, то трябва да се обърне внимание към подобряване на условията 
на фирмите да поемат риск и да инвестират в ЕС, а не в други пазари. Това включва защита на правата на собственост, 
прозрачна и минимална рамка на регулиране, гъвкавост на заетостта, и други мерки за благоприятна бизнес среда.  Тъй 
като конкуренцията е необходима, за да се предлагат най-добрите възможности за потребителите, конкуренцията не може 
да се настрои предварително, не може да бъде синтетична, а трябва да се определя от предпочитанията на потребителите 
— т.е. ex-post, не ex-ante. Голямото разнообразие от постоянно променящи се потребители може да влияе само на 
спонтанната пазарна конкуренция — конкуренция, която отразява постоянна промяна на потребителите и техните 
желания. 
Анализът на LFMI заключава, че законът за цифровия пазар е предпоставка за забавяне в конкуренцията, иновациите и 
растежа и представлява препятствие в цифровата среда. 
[1] “Законoдателен Акт За Цифровите Пазари: Гарантиране На Справедливи и Отворени Цифрови Пазари,” Европейска 
комисия – European Commission, April 15, 2021, 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-
digital-markets_bg 
[2] https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2022/02/Paper-On-Digital-Market-Act_LFMI-2021-12-14.pdf 
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Става дума за корпорации от ранга на Google , Microsoft, Apple. 
[4] European Commission. (2021). Regulatory Scutiny Board Opinion: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of 
the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act).  
https://ec.europa.eu/competition/sectors/ICT/DMA_opinion_of_the_board.pdf 
[5] Виж повече тук: Treece, D. J, & Kahwaty, H.J. (2021). Is the Proposed Digital Markets Act the Cure for Europe’s Platform Ills? 
Evidence from the European Commission’s Impact Assessment. BRG Institute. https://media.thinkbrg.com/wp-
content/uploads/2021/04/11215103/Is-the-DMA-the-Cure_Teece_Kahwaty.pdf  и тук: Portuese, A. (2021b). The Digital Markets 
Act: European Precautionary Antitrust. InformationTechnology and Innovation Foundation. 
https://itif.org/publications/2021/05/24/digital-markets-acteuropean-precautionary-antitrust ; Както и тук: Bowman, S. (2021, 
November 24). Controlling Tech and Platforms – Can Antitrust and RegulationGenerate Better Competition? [Webinar]. The 
European Centre for International Political Economy (ECIPE). Прочетете повече на: 
https://ime.bg/bg/articles/zakonyt-za-edinniya-cifrov-pazar-na-es-kato-preka-pred-razvitieto-mu/#ixzz7Kt4cdt4a 
 
√ Цената на алуминия с 14-годишен връх 
Цената на алуминия достигна най-високото си равнище от 2008 г. Тя се покачи значително на Лондонската борса за метали 
през последната седмица. Основната причина за това е спадът на производството, изтъква RFI. 
Цената на алуминия се колебае около 3 200 долара на тон, с постигнат връх преди 14 години. Тя се покачи през последната 
седмица поради въведените санитарните мерки в един китайски град, в който има голямо производството на метала. 
Карантината, наложена на 7 февруари в град Бозе, предизвиква безпокойството на инвеститорите, които очакват спад на 
производството. 
Количеството алуминий, произвеждано от метолопреработващите заводи в този град достига 2,2 млн. т годишно. Това 
покачване на цената се обяснява също и с намаляването на призводствените мощности в Китай от екологични 

https://ime.bg/bg/articles/zakonyt-za-edinniya-cifrov-pazar-na-es-kato-preka-pred-razvitieto-mu/#_ftn5
https://ime.bg/bg/articles/zakonyt-za-edinniya-cifrov-pazar-na-es-kato-preka-pred-razvitieto-mu/#_ftnref1
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_bg
https://ime.bg/bg/articles/zakonyt-za-edinniya-cifrov-pazar-na-es-kato-preka-pred-razvitieto-mu/#_ftnref2
https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2022/02/Paper-On-Digital-Market-Act_LFMI-2021-12-14.pdf
https://ime.bg/bg/articles/zakonyt-za-edinniya-cifrov-pazar-na-es-kato-preka-pred-razvitieto-mu/#_ftnref3
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съображения. Поднебесната империя желае да ограничи замърсяването на въздуха, особено по време на настоящите 
Олимпийски игри в Пекин. За да постигнат тази цел, китайските власти пристъпиха към затварянето на някои 
металодобивни предприятия, което от своя страна води до намаляването на използването на централи на въглища за 
производство на електроенергия. Добиването на алуминий е изключително енергоемка промишленост. 
Европа намалява производството 
Спадът на световното предлагане е свързан и с намаляването на производството в Европа. Европейските предприятия 
съкратиха производтвото си с няколкостотин хиляди тона заради високите разходи за енергия. 
Нарастващото напрежение между Русия и Украйна също оказва влияние. Русия е един от най-големите производители на 
алуминий в света и заплахата от санкции срещу Москва в случай на агресия срещу Украйна също допринася да 
повишаването на цените. 
В условията на ограничаване на предлагането, търсенето ще запази високите си нива, като се има предвид, че белият метал 
е широко използван в редица индустрии. Така цените би трябвало да продължат да нарастват. Според американската 
банка Goldman Sachs, очакванията са те да стигнат 4 000 долара до края на годината. 
 
Мениджър 
 
√ Средната брутна работна заплата у нас - над 1650 лв. 
Расте средната брутна работна заплата. През октомври 2021 г. тя е била 1581 лв., през ноември - 1579 лв., а през декември 
- 1676 лева, показват данни на Националният статистически институт.  
През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата у нас е нараснала с 12.2% спрямо четвъртото 
тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ - с 
23.5%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 18.9%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 18.8%.  
 

 
 
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение са: 

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 3856 лева 

• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2383 лева 

• „Финансови и застрахователни дейности“ - 2377 лева 
Най-нископлатени през декември са били наетите лица в икономическите дейности: 

• „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 935 лева 

• „Други дейности“ - 1044 лева 
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• „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1122 лева 
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2021 г. в 
обществения сектор нараства с 14.4%, а в частния - с 11.4%.  

 
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват с 16.2 хил., или с 0.7%, 
спрямо края на септември 2021 г., като достигат 2.27 милиона, показват още данните на НСИ. Спрямо края на третото 
тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и 
ресторантьорство“ - с 10.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 5.7%, и „Строителство“ и „Операции с недвижими 
имоти“ - с по 1.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в 
дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 1.5%, и „Хуманно 
здравеопазване и социална работа“ - с 1.2%, съобщиха от НСИ. 
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно 
правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 
съответно 20.8 и 17.0%. 
В края на декември 2021 г. в сравнение с края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение 
се увеличават с 37.2 хиляди. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 9.6 хил., „Хуманно здравеопазване и 
социална работа“ - с 8.8 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8.0 хил., а най-голямо намаление - в „Търговия, 
ремонт на автомобили и мотоциклети - с 1.9 хил., и в „Добивна промишленост“ - с 1.6 хиляди. В процентно изражение 
увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 10.1%, „Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 9.4%, и в „Хуманно здравеопазване и 
социална работа“ - с 5.7%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Добивна промишленост“ - със 7.6%. 
 
√ Европейските борси започват седмицата на червено заради напрежението около Украйна 
Европейските акции се понижиха до най-ниското си ниво от 20 дни в ранната търговия в понеделник, докато инвеститорите 
оценяваха геополитическите рискове след предупрежденията, че Русия може да нахлуе в Украйна по всяко време, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 11,64 пункта, или 2,48% до 457,93 пункта, достигайки най-ниското си 
ниво от 24 януари насам. Всички подсектори на бенчмарка бяха на червено, като тези на компаниите от туристическия, 
банковия и автомобилния сектор отчетоха понижения от над 3%. Индексът SXEP на петролните и газови компании 
регистрира най-малък спад – само 0,96%, тъй като цените на петрола достигнаха седемгодишен връх на фона на опасенията 
за проблеми с доставките от Русия. 
Немският показател DAX се понижи с 455,72пункта, или 2,95%, до 14 969,4 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 заличи 141,29 пункта от стойността си, или 1,84%, достигайки 7 519,73 пункта. Френският измерител CAC 40 
регистрира спад от 227,33 пункта, или 3,24%, до 6 784,27 пункта. 
Глобалните инвеститори се отдръпнаха от носещите по-големи рискове акции и се пренасочиха към т.нар активи убежища, 
сред които златото и държавните облигации, заради предупрежденията на САЩ, че Русия може да нападне Украйна в 
скоро време. 
„Когато става дума за руския въпрос, много трудно може да се каже дали реакциите на пазарите са прекомерни“, каза Мат 
Сидъл, портфолио мениджър във Fidelity Investments. 
„Имате две големи несигурности. Не е напълно ясно каква е политиката на Фед. Знаем, че е политика на затягане, но не 
знаем колко далеч ще стигне и с какво темпо. Другата несигурност е с Русия“, добави той. 
Показателят за волатилност на европейските акции нарасна до 33,95 пункта - най-високото му ниво от 24 януари, когато 
глобалните пазари станаха обект на разпродажби поради опасения за по-високи лихвени проценти. 
Банките, които имат сериозни позиции в Русия, са сред големите губещи днес. Акциите на Raiffeisen Bank International, 
Unicredit и Societe Generale поевтиняха с 7,30%, 4.87% и 6,35%. 
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Засегнати от геополитическото напрежение бяха и авиопревозвачите, като цените на книжата на WizzAir, IAG, Lufthansa и 
Air France KLM се понижиха съответно с 8,88%, 5,75%, 4,40% и 5,11%. KLM заяви, че ще спре полетите над Украйна, докато 
Lufthansa все още не е взела решение. 
От началото на годината  STOXX 600 е паднал с 6,5%, докато нюйоркският S&P 500 е надолу със 7,3%, тъй като опасенията 
от по-бързото повишаване на лихвите в САЩ и геополитическите тревоги сринаха доверието на инвеститорите. И двата 
индекса започнаха новата година при рекордно високи нива. 
Загуби на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха понижения в петък, след като нарастващото напрежение между Русия и 
Украйна доведе до скок в цените на петрола, които накара инвеститорите да се отдръпнат от рисковите активи, предаде 
Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones записа спад от 503,53 пункта, или 1,43%, до 34 738,06 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 85,44 пункта, или 1,9%, до 4 418,64 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 394,49 пункта, или 2,78%, завършвайки сесията при ниво от 13 791,15 пункта. 
Акциите се понижиха рязко по време на следобедната търговия след скока в цените на петрола, свързан с повишената 
загриженост относно потенциална руска инвазия в Украйна. 
Според Арт Кешин от UBS заглавията в медиите за Украйна имат известна връзка с разпродажбите, но основния проблем 
е друг. „Мисля, че разпродажбите всъщност се дължат на това, че Фед изглежда няма план“, коментира той. 
Някои акции свързани със сектора на отбраната се възползваха от напрежението около Украйна. Цените на книжата на 
Northrop Grumman и Lockheed Martin се повишиха съответно с 4,53% и 2,79%. 
Книжата на компаниите от енергийния сектор последваха ръста на цените на петрола. Акциите на Diamondback Energy и 
Devon Energy поскъпнаха съответно с 3,95% и 3,65%, а тези на Exxon Mobil и ConocoPhillips поскъпнаха съответно с 2,52% и 
1,74%. 
Акциите на компаниите от туристическата индустрия поевтиняха значително. Цената на книжата на American Airlines се 
понижи с 5,88%, а акциите на Expedia поевтиняха с 2,73%. 
На пазара на облигации също се наблюдава спад на фона на новините за Украйна. Доходността по 10-годишните държавни 
ценни книжа, която в четвъртък премина прага от 2%  за първи път от 2019, се върна на ниво от около 1,92% в петък. 
Волатилността на пазар на облигации през миналата седмица започна с данните за по-високата от очакваното инфлацията, 
които накараха президентът 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. 
Представители на Фед обаче заявиха пред Си Ен Би Си, че не смятат увеличение с 50 базисни пункта през март за 
необходимо. Един базисен пункт се равнява на 0,01%, като Фед обикновено вдига лихвите си с по 25 базисни пункта. 
Президентите на клоновете на централната банка в Атланта, Ричмънд и Сан Франциско също се противопоставиха на 
идеята за двойно покачване. 
Загуби регистрираха и компаниите от сектора на производството на полупроводници, като акциите на Advanced Micro 
Devices и Xilinx поевтиняха с 10,01% и 9,99%. 
Спад в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха понижения в понеделник, 
поведени от загубите в Япония и Хонконг, предаде Си Ен Би СИ. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се срина с 616,49 пункта, или 2,23%, до 27 079,59 пункта. Акциите 
на японския технологичен конгломерат Softbank поевтиняха с 3,92%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 34,07 пункта, или 0,98%, до 3 428,88 пункта, докато по-
малкият измерител Shenzhen Composite отчете спад от 9,83 пункта, или 1,41%, до 2 253,13 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng изтри 350,09 пункта от стойността си, или 1,99%, завършвайки сесията при ниво от 24 556,67 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 43,23 пункта, или 1,57%, до 2 704,48 пункта. 
В Австралия ASX 200 напредна с 26,6 пункта, или 0,37%, до 7 249,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 7,29 пункта, или 1,17%, до 615,23 пункта. BGBX40 се понижи с 1,28 пункта, или 0,90%, до 141,02 пункта. 
BGTR30 изтри 6,07 пункта от стойността си, или 0,86%, достигайки ниво от 697,92 пункта. BGREIT напредна с 2,05 пункта, 
или 1,25%, до 166,54 пункта. 
 
√ Ще има ли траен ефект върху пазарите от геополитическото напрежение? 
Геополитическите опасения внасят допълнителна волатилност на и без това нестабилния пазар в САЩ, докато 
инвеститорите оценяват вероятността от ескалация на конфликта между Русия и Украйна, пише Ройтерс. Въпреки това 
много анализатори се съмняват, че ситуацията в Източна Европа може да окаже дългосрочно влияние върху активите на 
Уолстрийт. 
Новините за нарастващо напрежение между двете страни разтърсиха акциите в петък и доведоха до повишение на 
доходността по държавните ценни книжа, поскъпване на щатския долар и на други активи убежища. 
„Пазарът реагира, тъй като очакваната инвазия все още не се е случила“, коментира Maйĸъл Фap oт Fаrr, Міllеr аnd 
Wаѕhіngtоn. „Teжecттa нa тежестта на реакцията на пазара ще отговаря на тежестта на инвазията, ако се стигне до такава“, 
добави той. 
Cъвeтниĸът пo нaциoнaлнaтa cигypнocт нa Бeлия Дoм Джeйĸ Cъливaн заяви по-рано, че все още не е ясно дали президентът 
на Русия Владимир Путин е взел окончателно решение за нахлуване в Украйна. 
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Въпреки движенията на пазара, някои инвеститори са скептично настроени относно вероятността по-сериозен конфликт 
между двете страни да повлече пазарите в дългосрочен план. 
„Пазарът вероятно ще реагира с продажби, докато не стане по-ясно как би изглеждала една инвазия и какъв ще бъде 
отговорът на американските и eвpoпeйcĸитe cъюзници“, каза Mapĸ Лyшини, глaвeн инвecтициoнeн cтpaтeг в Јаnnеу 
Моntgоmеrу Ѕсоtt. „Не съветваме да се правят промени на база на нoвинapcĸия пoтoĸ пo тeмaтa.“ 
Индикаторът за страха на Уолстирйт Сbое Vоlаtіlіtу Іndех се повиши за втора поредна сесия в петък, достигайки най-
високото си ниво от януари. 
Paйън Дeтpиĸ, глaвeн пaзapeн cтpaтeг в LРL Fіnаnсіаl, зaяви, чe влияниeтo нa гoлeмитe гeoпoлитичecĸи cъбития въpxy 
aмepиĸaнcĸитe aĸции e oгpaничeнo. 
„След убийството на президента  Джон Фицджералд Кенеди през ноември 1963 г. акциите регистрираха едно от най-
добрите си представяния за шестмесечието. Истината е, че стабилната икономика може да компенсира много грехове“. 
Джей Хатфийлд, главен инвестиционен директор в Infrastructure Capital Management, смята, че S&P 500 вероятно ще се 
стабилизира при ниво от около 4200 пункта, което е с 200 пункта под равнището, при което завърши търговията в петък. 
Зacилвaщият ce ĸoнфлиĸт би мoгъл дa  „подсили нaшeтo виждaнe, чe Федералният резерв щe бъдe пo-cĸлoнeн нa 
ĸoмпpoмиcи, oтĸoлĸoтo пaзapът cмятa в мoмeнтa, тъй ĸaтo вoйнaтa щe нaпpaви пepcпeĸтивитe oщe пo-нecигypни“, добави 
той. 
 
√ Русия записа 26,7 млрд. долара излишък в търговското си салдо през декември 
Русия отбеляза 60% ръст на износа си и с 22,4% - на вноса, през декември спрямо същия месец на 2020-а. В резултат на 
това търговският баланс на стоки се подобрява спрямо предходния месец и регистрира излишък от 26,7 млрд. долара през 
декември. 
За сравнение, през  същия месец година по-рано той е бил  10,8 млрд. долара, а през ноември 2021-а - 21,1 млрд. долара. 
За цялата 2021 г. страната отчита 190,1 млрд. долара излишък по търговския баланс. 
Анализаторите на FocusEconomics прогнозират, че износът на страната ще нарасне с 10,9% през 2022 г., а вносът ще се 
увеличи с 8%, което ще доведе до търговски излишък до 203 млрд. долара. 
През 2023 г. те очакват износът да спадне с 0,3%, докато вносът да нарасне с 3,9%, като по този начин търговският излишък 
ще отбележи ръст до 192 млрд. долара. 
 
√ Първите изцяло електрически самолети излизат на пазара след 3 до 5 години 
Британската компания Rolls-Royce Holdings Plc, която произвежда самолетни двигатели за Аіrbuѕ и Воеіng, очаква първите 
изцяло електрически самолети да са готови за полети след три до пет години, предаде Блъмбърг. В случая става въпрос за 
малки модели с ограничен брой пътници.  
Първото търговско приложение на разработената от Rolls-Royce системата за батерии P-Volt с мощност от 600 киловатчаса 
ще позволи превоза на 6 до 8 души на разстояние до 80 морски мили, заяви президент на електрическото подразделение 
на компанията Роб Уотсън по време на авиошоу в Сингапур. 
По думите му с времето технологиите за батерии ще се подобряват, като целта е през следващото десетилетие да може 
да се осъществи полет на разстояние 400 км. Cиcтeмaтa нa Rоllѕ-Rоусе може да се използва и вepтиĸaлнo излитaнe и ĸaцaнe. 
„Уверени сме в технологията. Сега трябва да увеличим нейния мащаб, за да може тя да има значимо икономическо 
въздействие“, каза Уотсън, който пое президентския пост по-рано тази година. По думите му „през следващите три до пет 
години“ е напълно възможно да бъде постигнато градско и регионалното въздушно движение със самолети с 8 до 18 места. 
Множество компании по света – от стартъпи до утвърдени авиокосмически гиганти, както и автомобилни производители, 
се намират в различни етапи от разработването на самолет, захранван с алтернативен източник на енергия, тъй като 
секторът е подложен на натиск за намаляване на вредните емисии. Сред вариантите, по които се работи, са проекти за 
самолети с устойчиво самолетно гориво, самолети с водород, изцяло електрически самолети и хибридни летателни 
апарати. 
Уотсън обаче не очаква теснофюзелажните самолети, които са най-популярните модели на Airbus и Boeing, да станат 
изцяло електрически. 
„Ако искате да превозвате стотици души на хиляди мили разстояние, какъвто е пазарът, батериите никога няма да могат 
да изпълнят тази цел, тъй като ще бъдете ограничени от енергийната плътност и теглото на батерията. Ако искате да 
постигнете нулеви нетни емисии при тези платформи, то за целта ще трябва да използвате устойчиви горива и водород“, 
коментира той. 
 
√ Рекорд по продажби на най-дефицитната стока през 2021 г. 
Глобалните продажби на чипове са достигнали нов рекорд през 2021 г., съобщи Асоциацията на полупроводниковата 
индустрия (SIA), цитирана от Ройтерс. 
През миналата година продажбите на чипове са били на стойност 555,9 млрд. долара, което е ръст от 26,2% в сравнение с 
предходната година. От SIA очакват ръст от 8,8% през 2022 г., тъй като производителите на полупроводници продължават 
да увеличават своя производствен капацитет в опит да отговорят на засиленото търсене. 
„Все още има много силна тенденция към повишено търсене. Просто няма да постигнем този ефект на ускорен растеж, 
който имахме по време на пандемията“, коментира изпълнителният директор на SIA Джон Нойфер по повод на прогнозата 
за 2022 г. Продажбите през 2020 г. нараснаха с 6,8% спрямо предходната година, докато 2021 г. беше първата година от 
2018 г., в рамките на която броят на продадените чипове надхвърли 1 трилион, обясни той. 
Докато през последната година големите производители на полупроводници като TSMC, Samsung Electronics и Intel 
обявиха инвестиции за десетки милиарди долари в нови фабрики, Нойфер посочва, че тенденцията за дигитализация, 
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засилена от пандемията, ще продължи да стимулира търсенето и през тази година. „Смятаме, че в обозримо бъдеще от 
нас ще се иска да осъществим много, много агресивно строителство на заводи за чипове“, каза той. 
През 2021 г. са били продадени 1,15 трилиона полупроводници, като най-голям ръст се наблюдава при автомобилните 
чипове, които могат да издържат на топлина и други физически предизвикателства, отбеляза Нойфер. Продажбите за този 
сегмент са се увеличили с 34% спрямо предходната година, достигайки 26,4 милиарда долара 
Китай продължава да е най-големият индивидуален пазар за полупроводници, като продажбите през 2021 г. в страната 
възлизат на 192,5 млрд. долара, което е ръст от 27,1% на годишна база. 
 
√ Прибирането на печалби укроти ръста на цените на петрола 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник, след като инвеститорите прибраха печалби от ралито до 
седемгодишни върхове в понеделник. Продължаващите опасения, че Русия може да нахлуе в Украйна и да наруши 
доставките на енергия, ограничени спада на цените, предаде Ройтерс. 
Към 9:10 часа сортът Брент поевтиня с 0,41 долара, или 0,42% , до 96,07 долара за барел, след като в понеделник поскъпна 
с 2,04 долара. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,47 долара, или 0,49%, до 94,99 долара за барел, 
след като предходната сесия нарасна с 2,36 долара. 
В понеделник и двата бенчмарка достигнаха най-високите си нива от септември 2014 г. насам, като Брентът достигна 96,78 
долара за барел, а WTI – 95,82 долара за барел. 
Опасенията, че Русия,, която е един от най-големите доставчици на газ и петрол в света, ще нахлуе в Украйна, подкрепят 
цените на петрола и го тласкат към ниво от 100 долара за барел. 
„Прибирането на печалби натежа върху пазара, докато опасенията за ситуацията около Украйна остават непроменени“, 
коментира Цуйоши Уено, старши икономист в NLI Research Institute. 
Инвеститорите наблюдават отблизо преговорите между Вашингтон и Техеран. Иранският външен министър каза, че 
Техеран „бърза“ да постигне споразумение в ядрените преговори, които се водят във Виена, при условие че националните 
му интереси ще бъдат защитени. 
Руският външен министър Сергей Лавров разговаря с иранския си колега Хосеин Амирабдолахян в понеделник, като 
двамата отбелязаха „осезаем напредък“ по съживяването на иранското ядрено споразумение, съобщи руското външно 
министерство. „Петролните пазари може да получат реална корекция, ако ядрената сделка между Иран и САЩ бъде 
договорена или световните акции се сринат допълнително на фона на притесненията относно инфлацията и по-строгата 
парична политика на централните банки“, каза Хироюки Кикукава от Nissan Securities. 
 
√ Еврото се задържа над прага от 1,13 долара 
Курсът на еврото днес се задържа над прага от 1,13 долара, съобщиха германски финансови издания. В междубанковата 
търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1315 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1316 долара. 
 
Cross.bg 
 
√ Близо 518 хил. лева възстанови офиса на НАП в Смолян от надвзети данъци 
За един месец офисът на НАП в Смолян възстанови 517 786 лв.  от надвнесени данъци на лица с право на различни данъчни 
облекчения. Най-често това са били облекчения за непълнолетни деца, след тях се нареждат тези за  ипотечен кредит, 
ползван от млади семейства, сключени застраховки „Живот“ и намалена работоспособност. 
Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишната данъчна декларация за доходи, получени през миналата 
година. За да се ползва облекчението към датата на подаване на декларацията лицата не трябва да има неплатени 
задължения към държавата и при наличие на такива първо да ги платят, и тогава да подадат документи. 
Освен на място най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път. За целта е необходим персонален 
идентификационен код, който се издава безплатно в офисите на НАП или електронен подпис. 
До момента в офиса на НАП в Смолян са приети над 1 640 декларации. Срокът за тях тази година по изключение изтича на 
3 май. 
 
√ Какви са компенсациите за ток в един от големите свинекомплекси у нас 
Финансова помощ за електроенергия получи и един от най-големите свинекомплекси в България - този в с. Голямо 
Враново. Компенсацията обаче е за октомври и ноември миналата година. 
В момента в свинекомплекса се отглеждат близо 30 000 прасета. Собственикът на предприятието Вихрен Димитров каза, 
че от май месец сметките са нараснали около три пъти при една и съща консумация - от 60 000 до 170 000 лв. 
Единствената компенсация, което сме взели, е за октомври и ноември - по 11 ст. на киловат час - по 20 000 - 30 000 лв, 
което е почти нищо. Чува се, че ще има компенсации за декември и януари, но още не сме получили нищо, обясни 
Димитров. 
Не се правят никакви икономии, нито един служител не е съкратен. Димитров заяви, че искат да си направят фотоволтаичен 
парк, за да произвеждат собствен ток и да не зависят от пазара. 
Въпреки това цената на месото на едро не се покачва, а дори пада надолу - поради това свиневъдите се намират в тежко 
положение. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 
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- Преди Консултативния съвет при президента: какви са рисковете и заплахи за националната сигурност на 
България? Коментар на експертите Йордан Божилов и Славчо Велков; 

- Полицаите в готовност за протести. Ще получат ли увеличение на заплатите с Бюджета за 2022 година?; 
- Как опазваме културното си наследството и защо емблематична къща в София беше съборена?; 
- Кога разговорът за футбол ще е за случващото се на терена, а не за схеми и злоупотреби? И ще застигне ли 

промяната Българския футболен съюз? Отговорите от Валентин Михов; 
БТВ, ”Тази сутрин”   

- Докладът за къщата в Барселона и списъкът „Петков“ – в студиото - проф. Мария Пиргова, проф. Антоанета 
Христова и Георги Киряков; 

- Какви са възможните сценарии, ако се стигне до военен конфликт в Украйна? В студиото – бившият началник на 
отбраната ген. Константин Попов; 

- Как бяха разкрити серийните крадци, които опитаха да оберат мъж, докато спи в дома си?; 
- Кола отнесе електрически стълб и се вряза в сграда. На живо от Нови Искър – какви са щетите?; 
- На връх Свети Валентин каракалите Цезар и Клеопатра станаха двойка в бургаския зоопарк; 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Скандалът „Барселонагейт”: Какво казва докладът на испанските власти?; 
- Какво предвижда новият бюджет на държавата. Гост Любомир Каримански от ИТН; 
- „Дръжте крадеца”: Серийна измамница ли задигна 3000 лева от оборота в магазина, в който работи? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Всички от властта, а и депутатите - с рекордни заплати; 
в. 24 часа - Испанците сигурни, че "къщата в Барселона" е купена с прани пари, но само предполагат, без да сочат 
Борисов; 
в. Монитор - Бум на обявите за работа, заплатите нагоре с 12,2% за година; 
в. Монитор - Преговаряме със САЩ за енергийната диверсификация; 
в. Телеграф - Дават книжка, без да карат на тъмно; 
в. Труд - Заплатите в страната с 200 лева по-високи; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Извадили метрото от плана за възстановяване, за да не връщаме пари при забавяне; 
в. 24 часа - Тецове, веита и когенерации получават 2,6 млрд. лв. годишно от енергийната "банка"; 
в. Монитор - Винари поискаха 350 лева субсидия на декар; 
в. Труд - Селища остават без автобуси; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Ваня Григорова, икономически съветник на КТ "Подкрепа": Веднага да спрем износа на евтиния ни ток, за да 
не затварят бизнеси, хлябът да не поскъпва и общините да не гасят лампите; 
в. Монитор - Яница Динева, управител на туристическа агенция: Време е държавата да вземе мерки срещу нелегалните 
туроператори; 
в. Телеграф - Зам.-председателят на СФСМВР Илия Кузманов: Очакваме 3000 полицаи в неделя пред НC; 
в. Труд - Вежди Рашидов, пред в. "Труд": Цивилизованите страни ревностно пазят своята идентичност и достойнство; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Грешките в правилния български език; 
в. Монитор - Намирането на подходящия служител е трудна задача; 
в. Телеграф - Добрият инструктор спасява живот; 
в. Труд - Самолетчето до Скопие литна, щяло да е символ. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 15 февруари 
София 

- От 14:00 ч. на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев свиква редовно заседание на Консултативния съвет 
за национална сигурност на тема „Рискове и заплахи за националната сигурност на Република България. 
Състояние на Въоръжените сили. Необходими мерки“. 

- В зала 2 на ул. Московска 33 от 11.00 часа, председателят на СОС Георги Георгиев ще даде пресконференция, на 
която ще ви запознае с две предложения за борба с домашното насилие. 

- Oт 11:00 ч. в Централна зала на НАИМ на пл. Атанас Буров № 1 (срещу Президентството) ще се състои 
пресконференция по повод откриването на петнадесетата Национална археологическа изложба „Българска 
археология 2021“. 

- „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата, във връзка с монтаж на 
спирателни кранове на ул. „Околовръстен път“, старата отбивка за ж.к. „Младост“, се налага спиране на 
водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в: ж.к. „Младост 2“, ж.к. 
„Младост 3“, ж.к. „Младост 4“, ул. „Околовръстен път“ от кръговото за ж.к. „Младост 4“ до шоурум "Хюндай", м. 
Детски град - района между ул. „Самоковско шосе“, ул. „Синя светлина“, ул.„Проф. Асен Киселинчев“, 
ул.„Синаница“, ул. „Хитър Петър“, ж.к. „София Вилидж“. 

- От 15:30 ч в зала 4 в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1 Комисията по туризъм ще проведе редовно 
заседание. 
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*** 
Бургас 

- От 9.00 часа в Културен дом на НХК ще се проведе заседание на Общински съвет. 
*** 
Варна 

- От 12:00 ч. във Висшето военно-морско училище „Н. Й. Вапцаров“ в град Варна, по инициатива на 
Министерството на транспорта и съобщенията, започва обсъждане за развитието на пристанище Варна. 

- Министър Николай Събев ще има неформална среща с железничари в залата на жп гара Варна от 16.30 часа. 
*** 
Стара Загора 

- От 12:00 ч. в зала 2 на Община Стара Загора ще бъде дадена пресконференция за препоръките към местната 
администрация по отношение на пътна безопасност от Европейския център по транспортни политики. 

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

