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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Bulgaria ON AIR. 
 
√ Велев: Бюджетът подсилва инфлацията и ни отдалечава от Еврозоната 
Председателят на АИКБ изтъкна, че очаква в актуализацията да има повече и по-смели реформи 
Какви са опасностите в Бюджет 2022?  
"Когато харчиш повече, създаваш предпоставки за растеж. Въпросът е дали е устойчив този растеж. Колко дълго можем да 
си го позволим, защото когато харчиш пари, които си взел назаем, идва един момент, в който спират да ти дават пари. 
Тогава ти не просто трябва да замразиш разходите, а да ги намалиш. Това е особено болезнено", каза председателят на 
АИКБ Васил Велев в "Денят ON AIR". 
Той обърна внимание, че прогнозите на АИКБ са за по-малък ръст и по-голяма инфлация.  
"Инфлацията за месец януари е 9,1% и това не е краят. Промишлената инфлация през декември месец е 30% на 
годишна база. Тези проценти, ако не тръгнат надолу, ще се пренесат върху цените на дребно. Тоест, не е изчерпан 
потенциалът за инфлация. Февруари месец нищо чудно да видим двуцифрено число", коментира Велев пред Bulgaria ON 
AIR. 
Председателят на АИКБ заяви, че бюджетът подсилва инфлацията. Според него също така ни отдалечава от 
Еврозоната.  
"Не е такъв голям проблем, че ще има актуализация. Случвало се е и други години. Имаха много малко време 
новоизбраният кабинет да подготви бюджет на реформите. Реформите в този бюджет са загатнати, но не са 
развити. Очакваме в неговата актуализация да видим повече и по-смели реформи. Също така да видим известно 
ограничаване на тези прекомерни харчове", подчерта Велев. 
Гостът изтъкна, че нямаме цялостна визия за развитие на енергетиката. Той поясни, че стратегическите документи, 
които имаме, са неадекватни.  
"Отделните проекти в Плана за възстановяване и развитие не очертават общата визия за развитие на 
електропроизводството за този преход от въглеродна икономика към неутрална такава", обясни Велев. 
Гледайте целия разговор във видеото. 
 
Факти.БГ 
 
√ Васил Велев: Януарската инфлация не е краят 
Февруари месец нищо чудно да видим двуцифрено число, каза председателят на АИКБ 
"Когато харчиш повече, създаваш предпоставки за растеж. Въпросът е дали е устойчив този растеж. Колко дълго можем да 
си го позволим, защото когато харчиш пари, които си взел назаем, идва един момент, в който спират да ти дават пари. 
Тогава ти не просто трябва да замразиш разходите, а да ги намалиш. Това е особено болезнено", каза председателят на 
АИКБ Васил Велев в "Денят ON AIR". 
Той обърна внимание, че прогнозите на АИКБ са за по-малък ръст и по-голяма инфлация. "Инфлацията за месец януари е 
9,1% и това не е краят. Промишлената инфлация през декември месец е 30% на годишна база. Тези проценти, ако не 
тръгнат надолу, ще се пренесат върху цените на дребно. Тоест, не е изчерпан потенциалът за инфлация. Февруари месец  
нищо чудно да видим двуцифрено число", коментира Велев пред Bulgaria ON AIR. 
Председателят на АИКБ заяви, че бюджетът подсилва инфлацията. Според него също така ни отдалечава от Еврозоната. 
"Не е такъв голям проблем, че ще има актуализация. Случвало се е и други години. Имаха много малко време 
новоизбраният кабинет да подготви бюджет на реформите. Реформите в този бюджет са загатнати, но не са развити. 
Очакваме в неговата актуализация да видим повече и по-смели реформи. Също така да видим известно ограничаване на 
тези прекомерни харчове", подчерта Велев. 
Гостът изтъкна, че нямаме цялостна визия за развитие на енергетиката. Той поясни, че стратегическите документи, които 
имаме, са неадекватни. "Отделните проекти в Плана за възстановяване и развитие не очертават общата визия за развитие 
на електропроизводството за този преход от въглеродна икономика към неутрална такава", обясни Велев. 
 
Dnes.bg 
 
√ Бюджетът подсилва инфлацията, отдалечава ни от Еврозоната 
Васил Велев очаква в актуализацията да има повече и по-смели реформи 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/255757-velev-byudzhetat-podsilva-inflatsiyata-i-ni-otdalechava-ot-evrozonata
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"Когато харчиш повече, създаваш предпоставки за растеж. Въпросът е дали е устойчив този растеж. Колко дълго можем да 
си го позволим, защото когато харчиш пари, които си взел назаем, идва един момент, в който спират да ти дават пари. 
Тогава ти не просто трябва да замразиш разходите, а да ги намалиш. Това е особено болезнено", каза председателят на 
АИКБ Васил Велев в "Денят ON AIR". Той обърна внимание, че прогнозите на АИКБ са за по-малък ръст и по-голяма 
инфлация. 
"Инфлацията за месец януари е 9,1% и това не е краят. Промишлената инфлация през декември месец е 30% на годишна 
база. Тези проценти, ако не тръгнат надолу, ще се пренесат върху цените на дребно. Тоест, не е изчерпан потенциалът за 
инфлация. Февруари месец нищо чудно да видим двуцифрено число", коментира Велев пред Bulgaria ON AIR. 
Председателят на АИКБ заяви, че бюджетът подсилва инфлацията. Според него също така ни отдалечава от Еврозоната. 
"Не е такъв голям проблем, че ще има актуализация. Случвало се е и други години. Имаха много малко време 
новоизбраният кабинет да подготви бюджет на реформите. Реформите в този бюджет са загатнати, но не са развити. 
Очакваме в неговата актуализация да видим повече и по-смели реформи. Също така да видим известно ограничаване на 
тези прекомерни харчове", подчерта Велев. 
Гостът изтъкна, че нямаме цялостна визия за развитие на енергетиката. Той поясни, че стратегическите документи, които 
имаме, са неадекватни. 
"Отделните проекти в Плана за възстановяване и развитие не очертават общата визия за развитие на 
електропроизводството за този преход от въглеродна икономика към неутрална такава", обясни Велев. 
 
novini247.com 
 
√ Велев: Бюджетът подсилва инфлацията и ни отдалечава от Еврозоната 
Какви са заплахите в Бюджет 2022?  
"Когато харчиш повече, създаваш предпоставки за напредък. Въпросът е дали е резистентен този напредък. Колко дълго 
можем да си го позволим, тъй като когато харчиш пари, които си взел назаем, идва един миг, в който стопират да ти дават 
пари. Тогава ти не просто би трябвало да замразиш разноските, а да ги намалиш. Това е изключително мъчително", 
сподели ръководителят на АИКБ Васил Велев в "Денят ON AIR".  
Той обърна внимание, че прогнозите на АИКБ са за по-малък растеж и по-голяма инфлация. "Инфлацията за месец януари 
е 9,1% и това не е краят. Промишлената инфлация през декември месец е 30% на годишна база. Тези проценти, в случай 
че не тръгнат надолу, ще се пренесат върху цените на дребно. Тоест, не е привършен капацитетът за инфлация. Февруари 
месец нищо чудно да забележим двуцифрено число", разяснява Велев пред Bulgaria ON AIR. 
Председателят на АИКБ съобщи, че бюджетът укрепва инфлацията . Според него също по този начин ни отдалечава от 
Еврозоната.  
"Не е подобен огромен проблем, че ще има актуализация. Случвало се е и други години. Имаха доста малко време 
новоизбраният кабинет да приготви бюджет на промените. Реформите в този бюджет са загатнати, само че не са развити. 
Очакваме в неговата актуализация да забележим повече и по-смели промени. Също по този начин да забележим известно 
ограничение на тези несъразмерни разходи ", акцентира Велев. 
Гостът посочи, че нямаме цялостна визия за развиване на енергетиката. Той разясни, че стратегическите документи, които 
имаме, са несъответстващи.  
"Отделните планове в Плана за възобновяване и развиване не обрисуват общата визия за развиване на 
електропроизводството за този преход от въглеродна стопанска система към неутрална такава ", изясни Велев.  
 
Рublics.bg 
 
√ В София ще се проведе форум на тема „Дългосрочна визия за развитието на българската електроенергетика“ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) организира дискусия на тема „Дългосрочна визия за развитието 
на българската електроенергетика“, която ще се проведе на 17 февруари в хибриден формат. 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. От АИКБ разчитат 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. 
Повече информация за дискусията можете да намерите на уебсайта на АИКБ. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://bica-bg.org/%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%b1-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d1%8a/
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ НС заседава за избора на нов управител на БНБ 
Народното събрание провежда редовното си пленарно заседание. 
Гледайте на живо ТУК 
Очаква се да бъде даден старт на процедурата за избор на управител на БНБ. Депутатите трябва да приемат процедурни 
правила за предлагане, изслушване и избор на управител на БНБ. Ще разгледат и процедурни правила за избор на 
Фискален съвет. 
В дневния ред на парламента са предвидени за разглеждане и промени в Закона за регистър БУЛСТАТ на първо четене,  
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, Законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно 
инвестиране, Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, Законопроект за 
изменение и допълнение на Закона за водите, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и 
училищното образование. 
 
√ МС ще обсъжда помощите за регионите от ЕК на редовното си заседание 
На редовното си заседание Министеркият съвет трябва да разгледа предложението за промени на 
Картата за помощи от ЕК за регионите в страната, към които може да се приложи. 
Това дава възможност на държавите членки за подпомагане на най-необлагодетелстваните региони да наваксат и да 
намалят различията по отношение на икономическото си развитие. 
В България Северозападният, Северният централен, Североизточният, Югоизточният и Южният централен регион са сред 
най-необлагодетелстваните региони в ЕС, като БВП на глава от населението в тях е под 75% от средния за ЕС. 
Тези региони отговарят на условията за отпускане на такава помощ помощ. 
 
√ НСИ: Годишната инфлация за януари е 9,1% 
По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 101.5%, 
т.е. месечната инфлация е 1.5%. Годишната инфлация за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. е 9.1%. 
Средногодишната инфлация за периода февруари 2021 - януари 2022 г. спрямо периода февруари 2020 - януари 2021 г. е 
4.1%. През януари 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, 
както следва: 

• хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 2.4%; 

• алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%; 

• облекло и обувки - намаление с 1.8%; 

• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.4%; 

• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 
1.2%; 

• здравеопазване - увеличение с 0.4%; 

• транспорт - увеличение с 0.6%; 

• съобщения - цените остават на равнището от миналия месец; 

• развлечения и култура - увеличение с 3.8%; 

• образование - увеличение с 0.2%; 

• ресторанти и хотели - увеличение с 2.3%; 

• разнообразни стоки и услуги - увеличение с 1.7%. 
Целия доклад на НСИ можете да видите ТУК. 
 
√ Министрите Василев и Николов обсъдиха енергийните доставки с експерти в Белия дом 
Министрите на финансите и на енергетиката - Асен Василев и Александър Николов обсъдиха енергийните доставки и 
възможността за диверсификация на срещи в Белия дом, както и в департамента по енергетика и в департамента по 
търговия. Това стана ясно от съобщение на американското посолство у нас, публикувано в официалната му Фейсбук 
страница. Посланик Херо Мустафа също е в състава на българската делегация във Вашингтон. 
Високопоставени американски служители от Белия дом и департиментите по търговия и енергетика бяха домакини на 
българска делегация на високо ниво от търговски и енергийни експерти. Засиленото сътрудничество за диверсификация 
на енергийните доставки и зелени инициативи ще означава по-голяма енергийна сигурност и просперитет за България, се 
казва в съобщението. 
 
√ Министър Атанасов прие колективна оставка от ръководството на Национален фонд "Култура" 
По време на видеоконферентна среща, инициирана от министъра на културата Атанас Атанасов с членове на УС на 
Национален фонд „Култура“, министърът отправи апел за колективна оставка на Управителния съвет с цел поставяне на 
ново начало на работата на Фонда. 

https://www.parliament.bg/bg/video
https://bntnews.bg/f/news/o/1185/28cbf1c0485abbaddc99610521616e27.pdf
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Още в началото на срещата стана ясно, че няколко часа по-рано до министъра са изпратени две заявления за напускане - 
от д-р Мирена Станева, изпълнителен директор на Национален фонд „Култура“, и от д-р Нели Стоева, главен асистент в 
Катедра „История и теория на културата” на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и член на Управителния съвет. 
И двете оставки са придружени с професионално обосновани аргументи и бяха приети от министър Атанасов, като той 
изрази благодарност за отдадената работа във Фонд „Култура“ през последните няколко месеца. 
Основен аргумент за искането на оставките на УС на Национален фонд „Култура“ бяха натрупаните негативи, които не могат 
да бъдат пренебрегвани. Министър Атанасов подчерта неколкократно, че осъзнава персоналната отговорност, която носи 
за избора на членовете на Съвета, но и, че при условията, в които в момента се налага вземането на решения, водещ става 
компромисът. 
„Моят апел за доброволна оставка на всеки от членовете на Управителния съвет на Национален фонд „Култура“ е 
убеждението, че виждам това като единствен достоен и честен начин да опитаме да върнем доверието към 
работата във Фонда – не само публично, но и сред всички хора на изкуството, които разчитат на неговата подкрепа, 
за да реализират проектите си.“, сподели министър Атанасов. „Напълно осъзнавам, че причината за съмненията за 
безпринципно разпределение на средства, прокарването на лични пристрастия, както и липсата  на мотиви за 
вземането на конкретни решения, не са адресирани само към настоящия състав на Управителния съвет. Както 
споделих и на срещата, смятам, че една такава колективна саможертва си заслужава в името на отговорността, 
която предстои за Фонда към всички, ангажирани в сферата на културата“. 
Напълно съгласен с всички изложени от министър Атанасов аргументи, беше и проф. Христо Йоцов, барабанист, аранжор 
и композитор. Последваха оставките и на Боян Ангелов, председател на Съюза на българските писатели, Георги Керезов, 
представител на Министерство на финансите и Теодора Дачева, заместник-изпълнителен директор на Национално 
сдружение на общините в България. 
Категоричен отказ да подадат оставки беше деклариран от Велико Маринчевски, асистент, д-р в Националната 
художествена академия, Цанко Василев, културен мениджър с над 20-годишен опит в областта на съвременните изкуства 
и култура и Елена Николова, представител на Министерство на културата. 
Решенията на г-жа Ирина Гъркова, заемала последователно длъжностите „съветник по духовност и култура” и „секретар 
по духовност и култура” в Администрацията на президента и Силвия Чолева, писател, издател и журналист, ще бъдат 
изпратени допълнително в писмен вид. 
Работата в администрацията на Национален фонд „Култура“ продължава усилено, а съвсем скоро ще бъдат обявени и 
механизмите за избор на нови членове на Управителния съвет, като д-р Мирена Станева ще продължи да изпълнява 
длъжността на изпълнителен директор до провеждането на процедура по избор. 
 
√ Новата отсечка на метрото ще бъде изградена с пари от държавния бюджет 
Новата отсечка на столичното метро през „Подуяне“ и „Слатина“ ще бъде изградена със средства от държавата и Столична 
община, стана ясно след среща на премиерът Кирил Петков и кмета на столичния район „Слатина“ Георги Илиев. 
Причината тази отсечка да отпадне за финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост е, че има риск при 
минимално забавяне на строителството по сегашния график, да не бъде завършена до средата на 2026 г. Именно до този 
срок трябва да бъдат завършени и разплатени всички средства по Плана, се казва в съобщение на правителствената 
пресслужба. 
Планирано е отсечката да преминава през 6 станции: Шипка – Гео Милев – Слатина – Арена Армеец - Тех парк – 
Цариградско шосе. 
За изграждането ѝ ще се осигурят средства в размер на 405 милиона лева от Столична община, а остатъкът ще се 
съфинансира от държавния бюджет, разсрочено за 4 години. 
Политиката на Европейския съюз е насочена към финансиране на проекти за регионална свързаност, посочват от 
правителствената пресслужба. В тази връзка в Плана се предвижда изграждане на градска железница, както и доставка на 
междуградски влакове. 
Според разчетите столичната градска железница ще свързва София с междуградската жп линия до Пловдив. За Пловдив 
също е предвидено финансиране на градска железница. 
По Плана са предвидени средства за доизграждане на линията „Хаджи Димитър“ – „Сухата река“ – ж.к. „Левски“, 
включваща 3 спирки. За целта е осигурено 100% финансиране по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. 
 
√ Евростат: България с най-голям скок в емисиите на парникови газове в ЕС  
България е страната в Европейския съюз, в която е отчетено най-голямо увеличение на емисиите на парникови газове през 
миналата година в сравнение с 2020 година (+22,7%), съобщава европейската статистическа агенция Евростат. 
През третото тримесечие на 2021 година емисиите на парникови газове в страните от ЕС възлизат на 881 млн. тона 
еквивалент на CO2 (въглероден диоксид), което е само с 10 млн. тона по-малко от предпандемичните нива през 2019 
година. 
Изследователите обясняват увеличението до голяма степен с ефекта от икономическото възстановяване на блока след 
резкия спад на бизнес активността, дължащ се на пандемията от коронавирус. 
През третото тримесечие на 2021 година в повечето държави от ЕС се наблюдава увеличение на емисиите на парникови 
газове в сравнение със същото тримесечие на 2020 година, което отразява възстановяването от пандемията. 
Емисиите на парникови газове в икономиката на ЕС през третото тримесечие на 2021 година са се увеличили средно с 6% 
в сравнение със същото тримесечие на предходната година. 
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Най-голямо увеличение на емисиите на парникови газове в ЕС през миналата година в сравнение с 2020 година е 
регистрирано в България (+22,7%), след нея са Латвия (+16,2%) и Гърция (+13,1%). Най-големият спад е в Словения (-2,6%), 
Люксембург (-2,3%) и Нидерландия (-1,6%). 
Най-голям дял от емисиите на парникови газове се дължи на промишленото производство (23% от общия обем), 
електроснабдяването (21%) и домакинствата и селското стопанство (по 14%). 
 
√ ЕП одобри макрофинансова помощ от 1,2 млрд. евро за Украйна 
Членовете на Европейския парламент (ЕП) одобриха решението на Съвета на ЕС да предостави на Украйна нов пакет за 
макрофинансова помощ в размер на 1,2 млрд. евро. Гласуването беше обявено на заседание на законодателния орган в 
Страсбург. 
"Съюзът ще предостави макроикономическа помощ в размер до 1,2 млрд. евро, които ще бъдат на разположение за 
подпомагане на макроикономическата стабилизация и програмата за цялостни реформи в Украйна", се казва в 
документа, приет от депутатите. 
Отбелязва се, че "тази помощ ще бъде предоставена под формата на заеми" и "ще послужи за покриване на платежния 
баланс на Украйна, както е отбелязано в програмата на Международния валутен фонд“. След като решението на ЕП бъде 
одобрено, парите ще бъдат преведени на Киев на два транша от 600 млн. евро за 12 месеца. 
В документа се отбелязва още, че "предварително условие за макрофинансовата помощ на Съюза е ефективното 
прилагане от страна на Украйна на демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система, както 
и гаранции за зачитане на правата на човека". 
 
√ Путин: Русия не иска война 
Русия не иска война - това заяви руският президент Владимир Путин след срещата си с германския канцлер Олаф Шолц. 
Двамата разговаряха по-дълго от предвиденото в Москва. Освен заявка за продължаване на преговорите, руският 
държавен глава обяви и че газовите доставки към Европа ще продължат. 
Срещата на двамата лидери се състоя часове след като Москва заяви, че ще изтегли част от силите си, разположени край 
украинската граница. НАТО и Украйна приветстваха новината, но подчертаха, че ще повярват на Кремъл тогава, когато 
действително видят оттеглянето на войските. 
Два часа по-дълго от планираното продължи срещата между германския канцлер Олаф Шолц и руския президент 
Владимир Путин. Подобно на френския държавен глава Макрон, германският канцлер също отказа да си направи руски 
PCR тест. И отново срещата се проведе на 6-метровата бяла маса в Кремъл, която мнозина тълкуват като знак от страна на 
Путин. В началото на срещата руският президент заяви, че за Москва Берлин е ключов партньор в икономическо отношение 
и допълни: 
"Разбира се, голяма част от днешния ни разговор ще бъде посветена на ситуацията в Европа и въпросите за 
сигурността, както и горещата полемика около Украйна", допълни Владимир Путин. 
След срещата Путин и Шолц заявиха, че преговорите продължават, като руският президент беше категоричен, че целта му 
не е война. 
"Готови сме да продължим бъдещото си сътрудничество със Запада. Готови сме да тръгнем по пътя на преговорите, 
но за нас е важно всички теми и всички страни да бъдат зачитани. Искаме ли война? Разбира се, че не. Точно затова 
излязохме със свои предложения, с които да продължат преговорите", подчерта Владимир Путин. 
Руският държавен глава коментира и бъдещето на газопровода "Северен поток 2". Според Путин този проект няма нищо 
общо с политиката и Русия ще продължи да изпълнява газовите си доставки, включително през Украйна. 
Германският канцлер Шолц определи струпването на руски войски по украинската граница като "заплаха" и настоя за 
деескалация на напрежението. По думите му териториалната цялост на Украйна не подлежи на преговори. 
"За нас германците, а и за всички европейци, е ясно, че сигурността в региона не може да бъде постигната, ако сме 
против Русия, а само с участието на Русия. И НАТО, и ЕС са единодушни по въпроса, което означава, че трябва да 
продължим да търсим решение. Колкото и трудна, колкото и сериозна да е ситуацията в момента отказвам да я 
определя като безнадеждна", добави канцлерът на Германия Олаф Шолц. 
Часове по-рано руското министерство на отбраната разпространи кадри на които се вижда как част от войските, 
разположени по границата с Украйна, се изтеглят. Не се съобщава каква част от 100-те хиляди военнослужещи ще се върнат 
в поделенията си. 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг коментира от Брюксел: 
"Има знаци от Москва, че дипломацията трябва да продължи. Това дава пространство за предпазлив оптимизъм, но 
още не сме видели успокояване на обстановката на място. Русия струпа военни сили в и около Украйна до невиждани 
размери от края на Студената война. Всичко е на място за нова атака. Москва трябва да спре да се подготвя за война 
и да се насочи към постигане на политическо решение. Всяка следваща агресия срещу Украйна ще има висока цена и 
това е мнението на всички съюзници", заяви Йенс Столтенберг. 
Той допълни още, че Алиансът остава отворен за разговори с Русия, но и че НАТО няма да допусне страни членки да се 
третират като първа и втора класа съюзници. Британският премиер Борис Джонсън определи сигналите, идващи от Москва, 
като "противоречиви", а от Белия дом заявиха, че внимателно следят процеса по изтегляне на руските войски. 
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БНР 
 
√ КСНС: Да се ускори модернизацията на въоръжените ни сили 
Темпът на модернизацията на армията не съответства на съвременните изисквания – това заяви президентът Румен Радев 
след края на вчерашното заседание на Консултативния съвет по национална сигурност, което продължи близо 5 часа. 
Рисковете за България от кризата около Украйна, както и състоянието на българските въоръжени сили бяха фокуса на 
Съвета, който се събра, за да обсъди: "Рискове и заплахи за националната сигурност на Република България. Състояние на 
Въоръжените сили. Необходими мерки“. 
В заседанието участваха премиерът Кирил Петков, председателят на Народното събрание Никола Минчев, представители 
на седемте парламентарни групи, министрите на външните работи Теодора Генчовска, на вътрешните работи Бойко 
Рашков, на отбраната Стефан Янев, председателят на ДАНС и шефът на Държавната агенция "Разузнаване".  
„Темпът на модернизацията на армията не съответства на съвременните изисквания. Трябват ефективни мерки за 
повишаване интереса към военната професия", посочи президентът Румен Радев след заседанието. 
„Налице са нормативни уредби, които забавят процеса по модернизация. Всичко води до загуба на боеспособности и 
нарастващ риск за здравето и живота на военнослужещите“, добави Радев. 
Президентът посочи, че членовете на Съвета са се обединили около позицията, че ескалацията, нестихващите конфликти, 
международният тероризъм и миграционните потоци изправят страната ни пред съществени предизвикателства: 
"Очертани бяха областите с определени дефицити от способности и технологично изоставане в тяхното развитие, 
породени от недостатъчно финансиране и ограничение в нормативната уредба". 
Президентът отчете, че проектите за модернизация не се развиват балансирано. "Констатирано е забавяне в изпълнението 
на придобиване на нов боен самолет", каза още Радев. Той отбеляза, че съществен дефицит е и некомплектът. 
"Постигнат беше консенсус за необходимостта за преодоляване на дефицитите от способности и развитие на съвременен 
отбранителен потенциал на Р България в рамките на ЕС и НАТО“, отбеляза президентът Радев. 
Какви са предложенията, около които са се обединили участниците в Съвета: 
- Правителството да предложи, а Народното събрание да разгледа ускоряване на процедурите по модернизация на 
различните видове Въоръжени сили; 
- Министерският съвет да предложи и инвестиционна програма за модернизацията на различните типове Въоръжени сили, 
а също така МС съвет е да анализира възможностите за увеличаване в най-кратък срок на парите за отбрана до 2% от 
брутния вътрешен продукт. 
- Министерският съвет да анализира възможността за актуализиране на Националния план за повишаване на разходите за 
отбрана до 2024 г. 
- МС да осигури финанси за поддръжка на съществуващата въоръжена техника. 
- Изпълнителната власт да преодолее изоставането и ускоряването на придобиването на нова техника по вече сключени 
договори, както и за стартиране на проекта за модернизация на Сухопътни войски. 
- МС да оцени възможността за създаване на целеви фонд за организация на Въоръжените сили. 
През годините президентът Румен Радев неведнъж е настоявал за ясни гаранции от изпълнителната власт за 
модернизацията на Въоръжените ни сили. Това не е и първият КСНС, посветен на състоянието на армията. Темата беше 
във фокуса на няколко заседания през последните години, а в последната седмица президентът няколко пъти заяви, че 
най-голямата заплаха за националната ни сигурност е неглижирането на проблемите на въоръжените ни сили, сред тях - 
липсата на достатъчно ресурси, остарялата техника, забавянето на проектите за модернизация, недостигът на кадри, както 
и мотивацията им.  
Консултативният съвет заседава на фона на напрежението около Украйна. Българската позиция до момента е, че 
конфликта между Запада и Русия трябва да бъде решен по пътя на дипломацията. Като член на НАТО обаче България 
участва в укрепването на Източния фланг на Алианса, а предложението ни е да бъде изградена българска бойна група на 
основата на батальон под българско командване, в която да участват и съюзнически сили, за да допълнят дефицита от 
способности в сухопътните сили, с които страната ни не разполага. 
Междувременно в авиобаза "Граф Игнатиево" вече са четирите испански изтребителя "Юрофайтър", които ще изпълняват 
задачи и по охрана на въздушното пространство на България и на НАТО до края на март, а през април и май очакваме в 
страната ни да дойдат два изтребителя Ф-35 от Нидерландия. 
 
√ Финансиране за фирми с работни места за хора с увреждания 
До 10 хиляди лева могат да получат работодателите, за да финансират достъп до нови или приспособяване на  
съществуващи работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст. 
Парите в подкрепа на бизнеса, за да наема и задържа на работа хора с увреждания, са по линия на Агенцията за хората с 
увреждания, като за тях се кандидатства до 18 април. 
По 1000 лева се осигуряват и за професионално обучение на един служител. 
Ако човек с увреждания иска да развива собствен бизнес, по друга програма се отпускат до 20 000 лева. Те са за 
инвестиции, оборудване, строителство или ремонт, обучение на наетите. 
Кандидатите трябва да са с 50 или над 50 процента намалена трудоспособност и да не участват като собственици или 
съдружници в друга фирма, а проектните предложения се подават до 21 март. 
Агенцията финансира със субсидия от 40 000 лева и проекти за наемане на хора с увреждания в защитена среда. 
Могат да кандидатстват до края на месец март предприятия и кооперации, които имат поне една пълна финансова отчетна 
година и са регистрирани като специализирано предприятие. 
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Центрове за защитена заетост се финансират с до 618 000 лева. Всеки такъв център трябва да осигурява условия и да 
създава трудови умения и навици на минимум 15 хора с множествени трайни увреждания, като на тях трябва да се 
предоставя и минимален пакет от персонални подкрепящи услуги. 
 
√ Министерството на земеделието премахва посредниците в търговията с дърва 
Репортаж на Веселина Миланова в предаването ''12+3'' 
Министерството на земеделието премахва посредниците в търговията с дърва, съобщиха на извънредна пресконференция 
министърът на икономиката Корнелия Нинова и земеделският министър Иван Иванов.  
За да гарантират отоплението за 1,5 милиона семейства, държавните горски стопанства ще открият складове, в които 
дървата ще се продават на себестойност, като по този начин цената ще падне двойно спрямо пазарната в момента. Така 
ще се елиминира и политическия натиск, който кметове по места оказват на населението чрез дървата за огрев, увери 
министър Иванов.  
До месец държавата ще открие 56 склада и този начин на търговия ще продължи до края на мандата.  
Репортаж по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Представят оздравителна програма за БДЖ на 18 февруари 
По-високи заплати и по-добри условия на труд поискаха от БДЖ във Варна 
Оздравителна програма за българските железници ще бъде обявена на 18 февруари,тя предвижда цялостен план за нов 
мениджмънт на жп транспорта, промените ще бъдат видими до шест месеца. Tова съобщи във Варна, след среща с 
работещи в жп транспорта, министър Николай Събев. 
Служителите в БДЖ поставиха и въпроса за заплатите си. 
Министърът обеща видими положителни промени до шест месеца 
"По повод заплащането ние се разбрахме. Трябва да ни дадат малко възможност поне от 6 до 12 месеца. В рамките на 
тези от 6 до 12 месеца ние ще получим много ясно първите знаци за това, че предприятието влиза във финансово здраве. 
Първите пари повече, които ние получим, ще започнем да ги пренасочваме за заплати. Има много резерви с един добър 
мениджмънт това предприятие да започне да дава много добри резултати. С остарелия технически състав ще се справим 
с поддръжка в очакване на новия подвижен състав от Плана за възстановяване и устойчиво развитие". 
Даниела Стойнова разговаря с министър Събев след срещата. 
 
√ Нова заповед: Присъствено във вузовете по график и при 50% заетост на залите 
Според заповед на министъра на здравеопазването от понеделник, 21 февруари, присъственият учебен процес във 
висшите училища ще може да се осъществява освен с изискване на „зелен сертификат“,  така и при въведено обучение по 
график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% 
от групите, както и смесване на групи. Това съобщават от Министерството на здравеопазването. 
Допуска се и когато е създадена организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията. 
Новите правила за провеждането на присъствения учебен процес във висшите училища са предвидени в заповед на 
министър Асена Сербезова, издадена днес. 
Задължително остава изискването за носене на маска от студентите и преподавателите, както и редовно проветряване на 
всеки час и дезинфекция на помещенията, допълват от МЗ. 
 
√ Туристическият бранш под ударите на скъпия ток 
Поскъпването на тока се отразява крайно негативно на различните клонове и представители на туристическия бранш в 
България, показва проверка на Радио София. 
В ресторантьорския бизнес отчитат повишение на сметките с над 3 пъти. 
„За един и същ период миналата година за ток сме платили 900, а сега 3100 до 3400 лева“, отбеляза пред Радио 
София Васил Златарев, собственик на неголям ресторант в центъра на София. И допълни, че с колегите си готвят на дърва 
и въглища, а има други заведения, които правят много повече дейности с електроенергия и при тях разходите са нараснали 
драстично. 
Налага се поскъпване на цените на предлаганите услуги и продукти, а това се отразява на броя обслужвани клиенти. 
 „Много труден и тежък месец изкарахме. Може вън да е минус 10-15 градуса, вътре трябва да е над 20. Като клиент всеки 
може да си представи какво би било, ако отидете в хотел и той не е отоплен. Така сами се обричаме на неуспех“, очерта 
картината за зимните курорти Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес в Банско. 
Над 60% от разходите вече отиват за енергия, допълни хотелиерът. Цените на енергоносителите и необходимите за бранша 
стоки неминуемо ще доведат до повишаване и на услугите. 
Съществува риск и за фалити. 
По думите на Бистрин помощта от държавата за бизнеса трябва да бъде оказана спешно, „като за болния човек – решаваща 
и животоспасяваща“. 
Къщите за гости са много различни. Някои са с по 2-3 стаи в планински местности, други са суперлуксозни. Високите цени 
на токи обаче на всички се отразяват зле, особено сега, през зимата, когато консумацията на ток е голяма. Това 
посочи Вероника Кънева, председател на Асоциацията на къщите за гости. През лятото по време на пандемията къщите за 
гости край морето са имали небивал оборот. Сега обаче при опит за актуализиране на цените заради токи, резервациите 
спират. 
Дори и да има компенсации, те са 20%, а поскъпването на тока спрямо зимата на 2021 г. е 300%, допълни Кънева. 

https://bnr.bg/post/101601579/ministerstvoto-na-zemedelieto-premahva-posrednicite-v-targoviata-s-darva
https://bnr.bg/post/101601748/po-visoki-zaplati-i-po-dobri-uslovia-na-trud-poiskaha-ot-bdj-vav-varna
https://bnr.bg/post/101601621/turizam
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√ Милиони страници на регистър „Население“ чакат дигитализация 
Репортаж на Добромир Видев 
"80 милиона страници на регистър „Население“ чакат да бъдат дигитализирани", това каза в "Хоризонт до обед" Силвия 
Георгиева от Национално сдружение на общините. Това са на практика историята на България за населението. 
"И това далеч не са всички документи, които, оставайки все още на хартия, остават на практика недостъпни, или трудно 
достъпни за гражданите. Оказва се, че България, 22 години след началото на 21-ви век, все още оставя на мишките да си 
хапват от историята на населението й в буквален смисъл.  А в дигиталното общество това е недопустимо.", смята Георгиева. 
Председателят на Сдружението на общините вече е поискало среща с новото министерство на дигитализацията по 
въпроса. 
„Бургас е една от общините, която се бори да дигитализира всичките документи. Както почти във всички общини, и в Бургас 
първите писмени документи за населението стоят а на хартия от 1893-та година“, посочи пред БНР Стефка Калева – 
началник отдел ГРАО в Бургас разказва, че работата с хартията била спокойна. 
И това наложило дигитализацията на документите в Бургас да започне преди 15 години. Необходими са били между 8 и 
10 хиляди лева през 2007-ма, но процесът продължава и до днес, каза още Калева. 
"С до 30 000 лева след промяната в Закона за обществените поръчки през 2013-2014 г., което дало възможност за 
директното възлагане. И с по 36 000 лева годишно с ДДС . Това е довело до по-големия обем на сканирани документи. Но 
ако парите свършат, сканирането спира, допълва Калева.  
Обобщената справка от фирмата за сканирани документи до 2021 г. показва, че за 15 години община Бургас е сканирала 
952 670 документа. Голямата част от които са актове по гражданско състояние до 1999 г. „Със заявката от тази година при 
нас, със сигурност ще минем 1 милион, документа“, казва Стефка Калева – началник отдел ГРАО в Бургас. 
Анита Маринова е началник отдел „Услуги за гражданите“ в община Троян. 
"Община Троян няма проблемите на по-малките общини – да им липсват пари за дигитализация на документи, казва Анита 
Маринова. В Троян решили въпроса на веднъж. И така от 10 години всичките около 200 000 документа от община Троян са 
в системата. Но и Анита Маринова посочва като извод от това, че процесите на дигитализация на документите трябва да 
бъдат осмислени на по-централизирано ниво. Особено ако новото управление се е насочило към пълната електронизация 
на услугите, както е записано в коалиционното управление. 
Дигитализацията, поне на 80-те милиона страници на регистър „Население“ трябва да стане след разговори и с новото 
министерство на електронното управление за това  настояват от Сдружението на общините. 
Наближава времето, в което част от документите по гражданско състояние трябва да отидат в Държавната агенция 
„Архиви“. И все още не е ясно дали тези документи ще бъдат дигитализирани от общините и предадени на Държавната  
агенция „Архиви“. Или ще бъдат предадени на хартия и дигитализирани в Агенцията и кой ще иска да плаща за този процес. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Ангел Григоров: Войната се отлага да неопределено време, дрънкането на оръжия ще продължи 
Интервю на Силвия Великова с Ангел Григоров 
Русия не нападна Украйна и войната се отлага за неопределено време, коментира в предаването „Преди всички“ 
кореспондентът на БНР в Москва Ангел Григоров. По думите му генерираните съобщения за предстоящи военни действия 
на днешната дата са „част от информационната война, играта на нерви, вдигането на залозите“. 
По-скоро няма реални предпоставки за военен конфликт, отбеляза журналистът и поясни, че според военни специалисти 
струпаните на границата с Украйна руски военни сили не са достатъчни за масирано настъпление. 
„Числеността на украинската армия е около 250 000 души. С тези 100 000 Русия няма как да предприеме мащабна инвазия. 
Ако бяха руснаците 500 000, то това щеше да бъде вече много лоша и тревожна новина.“ 
„Допускам, че дрънкането на оръжие ще продължи още известно време и това ще бъде фонът на дипломатическите 
усилия за потушаване на кризата.“ 
Русия вече постигна частичен успех, смята Григоров, който визира някои от нейните теми и инициативи, които дълго са 
били пренебрегвани. 
„В същото време обаче Русия не е удовлетворена от основните си искания, ключовите си искания.“ 
Относно предложението, дошло от руската Дума, за признаване на Луганската и Донецката народни републики, Ангел 
Григоров цитира руския президент Владимир Путин, който заяви, че ключът към решаването на кризата в Украйна е 
изпълнението на Минските споразумения. 
„Засега това е официалната позиция на Русия“, уточни журналистът. 
Според Ангел Григоров Думата е подсказала, че „има и такъв вариант, той е нежелан, но съществува“, ако Минските 
споразумения не бъдат изпълнени. 
Международни анализатори не изключват присъединяване на Донецката и Луганската области към Русия, допълни той. 
Повече по темата чуйте в звуковия файл. 
 
√ Посланикът на Украйна: Не може да се говори за спад на напрежението 
"Имаме свидетелства, че броят на руските войски по периметъра на Украйна продължават да се увеличават" 
Интервю на Даниела Големинова с посланик Виталий Москаленко в предаването ''12+3'' 
Досега Киев няма доказателства за изтегляне на част от руски войски от границата с Украйна и не може да се говори за 
спад на напрежението.  

https://bnr.bg/post/101601562/milioni-stranici-na-registar-naselenie-chakat-digitalizacia
https://bnr.bg/post/101601821/angel-grigorov
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Това каза пред БНР посланикът на Украйна в България Н.Пр. Виталий Москаленко. Той беше категоричен, че страната 
му няма да се откаже от намерение за членство в НАТО, за да избегне война с Русия. 
"Ситуацията остава доста напрегната. ... Имаме свидетелства, че броят на руските войски, които се намират по периметъра 
на Украйна, продължават да се увеличават. Както и на територията на Беларус, така и на руските територии, и в окупирания 
Крим, в окупирания Донбас, в акваторията на Черно и Азовско море и в Керченския проход. Над 30 кораба продължават 
да блокират цялото крайбрежие на Украйна", подчерта украинският посланик. 
Той определи като "заявление, непотвърдено от реални действия" думите на говорителя на руското военно министерство 
Игор Конашенков, който по-рано днес заяви, че част от руските сили край Украйна са приключили своите учения и започват 
да се изтеглят: 
"Украйна се отнася скептично към такова заявление, докато не получим реални свидетелства". 
Киев се готви за различни сценарии, в това число и за най-лошия, подчерта посланик Москаленко и добави: 
"Ако се стигне до военни действия, ще има проблеми с газовите доставки. Това е абсолютно обективно и не е трудно да се 
предположи, че това ще се случи. ... При военни действия е естествено да има и бежанци". 
Според него липсата на отговор от страна на Москва на искането на Украйна за спешна среща в рамките на ОССЕ може да 
се обясни с общото поведение на Руската федерация: 
"Това е продължение на една фундаментална позиция на Русия на водене на война срещу Украйна с всички възможни 
средства и способи, която започна от 2014 година с нападение, окупация и анексия на Крим и с нападение на Източна 
Украйна". 
Посланик Москаленко съобщи, че страната му се нуждае от финансово-икономическа и военно-техническа помощ: 
"Получихме определен вид военно-техническа помощ от САЩ, Канада, Полша, Чехия, прибалтийските републики - 
съоръжения от отбранителен характер. Има решение за предоставяне на финансова помощ от ЕС в износ на 1,2 млрд. 
долара, както и решение на САЩ да предостави 1 млрд. долара на Украйна. Бихме искали да получаваме военно-
техническа помощ и от другите страни от ЕС, би било добре да получим от Република България". 
Той изрази очакване на КСНС при президента Румен Радев да бъде потвърдена позицията на България за непризнаване на 
анексията на Крим и подкрепа на европейските санкции срещу Русия.  
Интервюто на Даниела Големинова с посланик Виталий Москаленко в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия 
файл. 
 
√ Испания няма да изпраща още военни в Източна Европа 
Министърът на отбраната на Испания Маргарита Роблес каза, че "не се предвижда" страната да изпраща повече войски в 
Източна Европа заради руско-украинската криза. По думите ѝ тези, които вече са пристигнали в Черно море и България, са 
част от предварително планирана мисия в рамките на НАТО. 
Министър Роблес заяви, че изпратените 4 изтребители в България са за поддържане на мира и стабилността и в никакъв 
случай за нападение. 
Испания извършва подобни мисии по въздух от 2015 година, а по море от 1995 и всички те са част от съвместните усилия 
на НАТО за сигурност в региона. 
Последните са планирани много преди да се задълбочи кризата между Русия и Украйна, уточни тя и за пореден път 
повтори, че позицията на правителството и на съюзниците от НАТО е, че трябва до последно да се продължава с 
дипломатическите усилия за диалог и решаване на противоречията. 
Не пропусна обаче да каже, че има „поредица от обективни факти“, които потвърждават, че може да има руска инвазия в 
Украйна и разузнаването на Съединените щати недвусмислено го доказва. 
Военното присъствие на Русия границата с Украйна е "безпрецедентно от Втората световна война" насам и е "трудно да 
бъде разбрано и оправдано", допълни още министър Роблес, която ще обсъди развитието на кризата с колегите си от НАТО 
на среща следващата седмица в Брюксел. 
 
√ Предпазливо подобрение на икономическите нагласи в Германия през февруари 
Икономическите нагласи на анализатори и инвеститори за Германия се подобриха слабо през февруари въпреки 
икономическата и политическа несигурност, показват резултатите от последното проучване на центъра за европейски 
икономически изследвания Zew. 
Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в 
Германия за следващите шест месеца, се повиши през февруари с 2,6 пункта до 54,3 пункта, след рязкото подобрение през 
януари с 21,8 пункта спрямо последния месец на 2021 г. 
"Икономическите перспективи за Германия продължават да се подобряват през февруари въпреки нарастващата 
икономическа и политическа несигурност", коментира президентът на ZEW Ахим Вамбах. 
"Експертите на финансовите пазари очакват облекчаване на ограниченията, свързани с пандемията, и икономическо 
възстановяване през първата половина на 2022 г. Те също така продължават да очакват отслабване на инфлацията, макар 
и с по-бавни темпове и от по-високи нива през предходните месеци. В същото време над 50% от експертите сега 
прогнозират, че краткосрочните лихвени проценти в еврозоната ще се повишат през следващите шест месеца", добави 
той. 
В същото време индексът, определящ оценките на инвеститорите за текущите икономически условия в Германия, се 
повиши през февруари с 2,1 пункта до -8,1 пункта след януарския спад до -10,2 пункта, като това представлява известно 
подобряване на оценката за настоящите икономически условия за първи път от пет месеца насам. Въпреки подобрението, 

https://bnr.bg/post/101601511/poslanikat-na-ukraina-ne-moje-da-se-govori-za-spad-na-naprejenieto
https://bnr.bg/post/101601511/poslanikat-na-ukraina-ne-moje-da-se-govori-za-spad-na-naprejenieto
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това е третия случай от юни 2021 г. насам, при който индикаторът на текущата ситуация се оказва на отрицателна 
територия. 
 

Zew индекси на икономическите бъдещи нагласи и на текущите условия 

 
 
Вчерашното проучване на ZEW също така показва, че индексът на нагласите на експертите на финансовите пазари по 
отношение на икономическото развитие в цялата еврозона се понижава слабо с 0,8 пункта до 48,6 пункта, след като през 
януари нарасна с цели 22,6 пункта. 
Показателят за текущата икономическа ситуация в еврозоната обаче се подобри рязко до ниво от +0,6 пункта, нараствайки 
рязко с 6,8 пункта спрямо януарското ниво от -6,2 пункта. 
Индексът на инфлационните очаквания в еврозоната се повишава с 3,6 пункта, достигайки през февруари -35,1 пункта, като 
53,2% от пазарните експерти очакват инфлационното ниво в еврозоната да спадне през следващите шест месеца. 
 
√ Забавяне на европейския икономически растеж в края на 2021 г. заради новата Covid вълна 
Европейският икономически растеж се забави рязко през последното тримесечие на 2021 г. в резултат на новата силна 
вълна на коронавирусната пандемия и въведените отново ограничителни противоепидемични мерки в голяма част от 
държавите на стария континент, показват неревизираните данни на Евростат. 
Брутният вътрешен продукт в еврозоната се повиши през последното тримесечие на 2021 г. с едва 0,3% спрямо третото 
тримесечие, когато беше отчетен солиден растеж от 2,3 на сто. В рамките на целия Европейския съюз растежът на БВП се 
забави до 0,4% от 2,2% през предишното тримесечие. 
Рязкото забавяне на икономическата експанзия в края на миналата година се дължеше най-вече на изненадваща силното 
свиване на БВП на Германия с 0,7% на тримесечна база, както и на спада на австрийския БВП с 2,2% и на този на Латвия с 
0,1 на сто. 
В същото време испанската икономика нарасна на тримесечна база с цели 2%, френската - с 0,7%, а тази на Италия - с 0,6 
на сто. 

Промяна на БВП на ЕС и еврозоната (спрямо предходното тримесечие) 

 
 
Въпреки забавянето на европейската икономика през последното тримесечие на изминалата година, БВП на еврозоната 
нарасна през периода октомври - декември спрямо същия период на 2020 г. с 4,6%, а на ЕС като цяло - с 4,8%. Това 
представлява подобрение спрямо растежа на годишна база през третото тримесечие съответно с 3,9% и с 4,1%, но след 
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силен скок съответно с 14,4% и с 13,8% през второто тримесечие на 2021 г. спрямо същия период година по-рано, когато 
беше и най-сериозната икономическа криза в резултат на коронаврусната пандемия. 
Германският БВП нарасна през четвъртото тримесечие спрямо година по-рано с едва 1,4%, но италианската икономика 
скочи с 6,4%, френската - с 5,4% и испанската - с 5,2 на сто. 
 

Промяна на БВП на ЕС и еврозоната (спрямо година по-рано) 

 
 
На този фон БВП на България се повиши през четвъртото тримесечие на 2021 г. с 1,0% спрямо третото, когато нарасна с 
0,8%, като по-добър растеж в края на миналата година отчетоха 6 други страни членки. 
Спрямо година по-рано БВП на нашата страна се повиши през четвъртото тримесечие на изминалата година с 4,5% след 
растеж с 5,0% през третото тримесечие и със 7,3% през втрото тримесечие на 2021 г. По-слаба икономическа експанзия на 
годишна база беше отчетена с 7 други страни членки на ЕС. 
Според окончателната оценка на Евростат БВП на ЕС и в частност на еврозоната успяха да нараснат на сезонно и 
календарно изгладена база през цялата 2021 г. с 5,2 на сто спрямо 2020 г. 
Редица икономистите очакват предизвикателно първо тримесечие на 2022 г. за стария континент поради 
разпространението на коронавирусния вариант Омикрон, което обаче да бъде последвано от силно възстановяване, 
започващо през пролетта. 
Заетостта в еврозоната и в целия ЕС пък нарасна през последното тримесечие на 2021 г. с 0,5% спрямо предходните три 
месеца, като прямо година по-рано трудовата заетост се повиши с 2,1% за второто поредно тримесечие. 
 
√ ЕЦБ: Шок при газовите доставки ще намали стойността на европейската икономика 
Негативен шок от всяко едно прекъсване на доставките на природен газ би "изял" от стойността на стоките и услугите, 
произведени в еврозоната, заяви във вторник Европейската централна банка, предупреждавайки по този начин за по-
сериозно въздействие от високите енергийни цени върху растежа на единния блок. 
Рекордните цени на енергията в отговор на опасенията, че руска инвазия срещу Украйна би довела до прекъсване на 
износа на руски горива за Европа, се отразяват негативно на икономическия растеж в еврозоната. 
В своя Икономически бюлетин, публикуван във вторник, ЕЦБ заяви, че очаква високите цени на енергията да намалят 
икономическото производство в еврозоната с около 0,2% тази година в сравнение с базовите нива на БВП, като най-
голямото негативно въздействие върху растежа ще бъде факт през първото тримесечие. 
Над 90% от природния газ, използван в еврозоната, е от внос, което означава, че отрицателните икономически последици 
ще се влошат, ако единният блок загуби част от доставките си на газ, посочва Европейската централна банка. 
"Прякото и непряко въздействие на хипотетичен шок от намаляване на газовите дажби с 10% за корпоративния сектор се 
очаква да намали брутната добавена стойност в еврозоната с около 0,7%“, оценява ЕЦБ. 
Реалният икономически спад може да бъде дори по-голям, тъй като моделирането не отчита ефекта от промените в цените 
на енергията, допълва централната банка. 
Според ЕЦБ Австрия и Словакия ще понесат най-голям удар, докато в индустриалния сектор на еврозоната вероятно най-
много ще пострадат неблагородните метали. 
 
√ Путин към Шолц: Газопроводът "Северен поток 2" ще засили енергийната сигурност в Европа 
Руският президент Владимир Путин посочи във вторник след срещата си в Москва с германския канцлер Олаф Шолц, че 
газопроводът "Северен поток 2", който очаква регулаторно разрешение, е чисто търговски проект, който ще засили 
енергийната сигурност на Европа.  
Путин също така повтори, че Русия е готова да продължи износа на газ за Европа през Украйна след 2024 г., когато изтече 
сегашното споразумение за транзит. Той отбеляза, че "Северен поток 2" е технически готов да започне доставката на газ, 
като добави, че страната му ще продължи да доставя на Германия газ на дългосрочни цени. 
Коментирайки въпроса за сертифицирането на газопровода "Северен поток 2", Шолц подчерта, че "ние сме ангажирани 
да осигурим" транзита на газ през Украйна. "Ние сме ангажирани да гарантираме, че транзитът на газ за Европа ще 
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продължава да се осъществява през Украйна, Беларус, Полша и "Северен поток 1" в съответствие със споразуменията, 
които имаме. И също така искаме да гарантираме мирно развитие в Европа", каза Шолц на съвместната пресконференция. 
Запитан за газопровода „Северен поток 2“, Шолц повтори, че ако все пак възникне конфронтация в Украйна, това ще има 
последствия. 
Според Путин руско-германското енергийно сътрудничество е приоритет за Москва, която разглежда Берлин като един от 
основните си партньори. Той отбеляза, че Русия, като износител на газ, е надежден енергиен доставчик. 
Путин посочи, че Русия и Германия са "в много близки отношения" и определи диалога си с немския канцлер Шолц като 
"много полезен и смислен". Според него Шолц е настроен да продължи да развива взаимноизгодното и прагматично 
сътрудничество между Германия и Русия. 
След края на разговорите си с немския канцлер Шолц, Путин също така каза, че Русия е готова да продължи диалога със 
Запада по отношение на ракетите и по други въпроси на сигурността. "Ние не искаме война в Европа и затова правим 
предложения за сигурност", отбеляза руският президент.  
От своя страна германският канцлер Олаф Шолц приветства изтеглянето на някои руски военни части, намиращи се в 
близост до Украйна, добавяйки, че дипломатическите възможности за избягване на войната не са изчерпани. 
"Дипломатическите възможности далеч не са изчерпани", каза Шолц на пресконференцията с руския президент Путин. 
"Това, което чуваме сега, че някои войски са били изтеглени, е добър знак, надяваме се, че ще последват още“, каза той.  
"Трябва да е възможно да се намери решение. Колкото и трудна и сериозна да изглежда ситуацията, аз отказвам да я 
определя като безнадеждна", каза той. "Спешно е необходима деескалация", посочи той и добави: "Путин и аз сме 
съгласни, че Нормандският формат е важен за решаването на конфликта". 
Според германския канцлер "траен мир" в Европа е възможен само с участието на Русия. Той също така подчерта, че 
разширяването на изток на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) в момента "не е на дневен ред". 
 
√ Нарастване на заетостта във Великобритания през януари въпреки вълната на Омикрон 
Работодателите в Обединеното кралство продължиха да увеличават персонала си и през януари, което е знак, че пазарът 
на труда в страната остава силен въпреки удара върху бизнес активността, който нанесе коронавирусната вълна на 
варианта Омикрон, показват данни на официалната британската статистика ONS. 
Бизнес заетостта се увеличи през януари със 108 000 в сравнение с предходния месец, достигайки  рекордните 29,5 
милиона, след като през декември британските работодатели добавиха 131 000 нови работни места, според данните на 
ONS. 
Междувременно нивото на безработица остава непроменено на ниво от 4,1% през трите месеца до декември спрямо 
предходните три месеца до ноември включително. 
Данните сигнализират за малък ефект върху пазара на труда породен от варианта Омикрон. Последните проучвания 
показват, че компаниите в Обединеното кралство гледат на неотдавнашните проблеми, свързани с коронавируса, като 
временни, така че всички признаци на слабост за пазара на труда би трябвало да бъдат скромни, като трудовият пазар 
вероятно ще остане затегнат през по-голямата част от тази и следващата година, смятат икономисти. 
Броят на свободните работни места през периода от ноември 2021 г. до януари 2022 г. продължи да нараства до нов 
рекорд от 1,30 милиона, съобщи още ONS. 
Средните седмични доходи за трите месеца до декември, изключвайки бонусите, пък се повишиха с 3,7% в сравнение със 
същия период на година по-рано и след растеж с 3,8% през периода септември-ноември. Включвайки бонусите, 
осреднените седмични доходи за трите месеца до края на 2021 г. се увеличиха с 4,3% след повишение с 4,2% през периода 
септември-ноември. 
ONS обаче посочи, че в реално изражение (отразявайки инфлацията) доходите са спаднали с 0,8% през последното 
тримесечие на 2021 г. 
Това е първият път на свиване на реалните доходите от юли 2020 г. насам. 
Икономиката на Обединеното кралство нарасна с 1% през последното тримесечие на 2021 г., въпреки спад с 0,2% на 
производството през декември, след като вариантът Омикрон навреди на производствената активност. 
 
√ Великобритания се надява скоро да плати дълга от 400 млн. паунда към Иран 
Британският министър на външните работи Лиз Тръс заяви, че се надява Великобритания скоро да може да изплати 400-
те милиона паунда дълг към Иран, от което зависи освобождаването на Назанин Загари-Ратклиф и други британски 
граждани. 
Лиз Тръс е разговаряла по телефона с иранския си колега Хосейн Амир-Абдолахиан. Правителствени служители отдавна 
търсят правни начини Великобритания да изплати стария дълг, въпреки че международните икономически санкции върху 
Иран затрудняват този процес. 
От Форин офис няма официално съобщение за проведения разговор, но не отрекоха, че се е състоял. 
С навлизането на преговорите във Виена за иранската ядрена програма в решителна фаза вероятно Лиз Тръс смята, че е 
възможна сделка, коментира вестник „Гардиън“. 
Двете страни настояват, че дългът от 400 милиона паунда за неосъществената продажба на танкове за шаха на Иран през 
70-те години, винаги е бил смятан за отделна част от преговорите във Виена и за съдбата на Назанин Загари-Ратклиф и 
други трима британци с двойно гражданство, на които се отказва право да напуснат страната. 
Според ирански източник тонът на разговора е бил доста приятелски, като Иран е пожелал да види по-голяма помощ от 
страна на Великобритания във връзка с бежанската криза от Афганистан по границите. 
Според Иран Лиз Тръс е дали висока оценка на Техеран за това, че е приел около 2 милиона бежанци. 
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Отбелязва се, че съществен дял за затопляне на отношенията вероятно е изиграло и посещението в понеделник в Техеран 
на ирландския външен министър Саймън Ковъни, който има опит като посредник за освобождаване на политически 
затворници в миналото. 
 
3e-news.net 
 
√ БВП на България изпреварва средния за ЕС през последното тримесечие на 2021 година 
На годишна база, обаче, икономиките на ЕС и еврозоната нарастват малко по-високо, отколкото в България, сочат 
предварителните данни на „Евростат“ 
Българската икономика в периода октомври-декември 2021 г. е нараснала с 1 на сто на тримесечна основа и с 4.5 на сто 
на годишна база. В същото време Брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС-27 се е повишил на тримесечна основа с 0.4 на 
сто, а на еврозоната - с 0.3 на сто. 
За сравнение, през третото тримесечие растежът на показателя е бил съответно 2.2 на сто за еврозоната и 2.3 на сто за ЕС-
27, докато за България е регистриран ръст от 0.8 на сто. 
На годишна база, обаче, нарастването на БВП в ЕС и еврозоната е малко по-висок, отколкото в България, съответно с 4.8% 
за ЕС-27 и с 4.6 на сто за еврозоната, сочат предварителните данни на „Евростат“. 
През третото тримесечие на 2021 г. на годишна база БВП е нараснал с 3.9% в еврозоната и с 4.1% в ЕС, докато за България 
беше регистриран ръст от 5.0 на сто. 
Най-висок ръст на БВП на годишна база през последното тримесечие на миналата година е отчетен в Полша (+7.7%), 
Унгария (+7.1%) и Италия (+6.4%), а най-нисък за страните, за които има данни в „Евростат“, е Словакия (+1.1%), Германия 
(+1.4%) и Румъния (2.7%). 
През четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП на Съединените щати се е увеличил с 1.7% в сравнение с предходното 
тримесечие (след +0.6% през третото тримесечие на 2021 г.). В сравнение със същото тримесечие на предходната година 
БВП нараства с 5.5% (след +4.9% през предходното тримесечие). За цялата 2021 г. БВП на САЩ нараства с 5.7 на сто. 
Ръст на заетостта в еврозоната и ЕС 
Броят на заетите се е увеличил с 0.5% както в еврозоната, така и в ЕС през четвъртото тримесечие на 2021 г. в сравнение с 
предходното тримесечие. През третото тримесечие на 2021 г. заетостта се е увеличила с 1.0% в еврозоната и с 0.9% в ЕС. 
 
√ Незначително повишение с 0.5%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 406.50 лв. за MWh с ден за 
доставка 16 февруари 2022 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 406.50 лв. за MWh и обем от 89 891.20 MWh с ден за доставка 16 февруари 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е незначителен ръст с 0.5% спрямо стойността при затварянето на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 428.09 лв. за MWh, при количество от 46 310.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (43 580.60 MWh) е на цена от 384.91 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 360.01 лв. за MWh и количество от 3686.8 MWh. 
Най-ниската стойност от 319.73 лв. за MWh (3748.7 MWh) е отчетена за 02 часа. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 09 часа – 550.16 лв. за 
MWh при количество от 3896.1 MWh. Висока остава стойността и за 19 часа – 433.97 лв. за MWh ( 3733.8 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 360.06 лв. за MWh при количество 3425.7 MWh. 
Спрямо стойността от 404.56 лв. (206.85 евро) за MWh за 15 февруари 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 16 февруари 2022 г. се повишава незначително - до 406.50 лв. за MWh по данни на БНЕБ или 207.84 евро за 
MWh (повишение с 0.5 %), според www.energylive.cloud  
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 15 февруари 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 045.60 MWh при средно претеглена дневна цена от 373.42 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват (MW): 
Име          MW 
АЕЦ    32,09%      2165.75 
Кондензационни ТЕЦ  47,30%      3192.82 
Топлофикационни ТЕЦ  6,07%      409.61 
Заводски ТЕЦ   2,31%      155.63 
ВЕЦ    0,12%      7.92 
Малки ВЕЦ   1,60%      107.79 
ВяЕЦ    1,44%      96.93 
ФЕЦ    8,47%      571.82 
Био ЕЦ    0,61%       41.25 
Товар на РБ          4781.84 
Интензитетът на СО2 е 433g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
 
 

http://www.energylive.cloud/
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√ Понижение на цените по енергийните борси в региона за сряда 
Румънската OPCOM затвори при цена от 207,84 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 220,61 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 207,84 евро/мвтч. Това сочат данните на 
борсата за 16 февруари 2022 г. Цената за пиковата енергия е 218,88 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 196,80 
евро/мвтч. Най-високата цена от 281,29 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 163,47 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 81 095,3 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 16 февруари ще бъде 220,61 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 162,41 гвтч. Максималната цена ще бъде 281,29 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. Минималната цена ще 
бъде в 3 ч и тя ще бъде 179,18 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 16 февруари е 207,24 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 217,67 евро/мвтч. Най-високата цена от 281,29 евро/мвтч ще бъде в 9 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 
2 ч тя ще бъде 163,47 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 100 349,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 16 февруари на Словашката енергийна борса е 182,50 евро/мвтч. Базовата цена на 
електроенергията на Чешката енергийна борса е 155,72 евро/мвтч. Най-високата цена в Братислава ще бъде в 9 ч и тя ще 
е 281,29 евро/мвтч. Най-високата цена в Прага ще бъде в 8 ч и тя ще е 203,99 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в двете 
държави в 24 ч и тя ще бъде 74,12 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 16 февруари е 183,09 евро/мвтч. Пиковата цена ще достигне 
199,97 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 76 530,5 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 10 ч и тя 
ще достигне 209,91 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 3 ч и 4 ч тя ще бъде 139,94 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 117,38 евро/мвтч на 16 февруари. Пиковата цена ще бъде 
126,88 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 485 603,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 9 ч и 
тя ще достигне 194,83 евро/мвтч. В 24 ч се очаква и най-ниската цена от 74,12 евро/мвтч. 
На Италианската енергийна борса средната цена за 16 февруари ще бъде 221,78 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 894,90 гвтч. Максималната цена ще бъде 299,67 евро/мвтч и тя ще бъде в 9 ч. Минималната цена ще 
бъде в 3 ч и тя ще бъде 179,18 евро/мвтч. Това ще бъде и най-високата цена от цяла Европа през този ден. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Бюджет 2022 ни отдалечава от еврозоната 
Тодор Галев, директор по научната дейност в Центъра за изследване на демокрацията  
Бюджетна прогноза отдалечава приемането ни в еврозоната - ние не изпълняваме два от критериите. Това каза Тодор 
Галев, директор по научната дейност в Центъра за изследване на демокрацията, в предаването "Бизнес старт" на 
Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов. "При тази бюджетна прогноза се очаква те да не бъдат изпълнени за 
догодина, тоест поне до 2024 година нямаме да имаме реален шанс да влезем в еврозоната".  
"Единият показател е свързан с Covid мерките, но вторият е инфлацията. Този бюджет на голямо харчене на почти 
половината от БВП в публични разходи, може да доведе до напомпване на инфлацията. Нормално е харченето, 
стигайки до джоба на потребителя, да се върне обратно на пазара под формата на харчове. Това е може би най-
големият риск и много трудно може да се контролира".  
Не трябва да забравяме, че извън икономическите критерии за еврозоната има още един много важен и той е свързан с 
т.нар. правно сближаване. Т.е. съобразяването с устава и закона за европейските централни банки и на ЕЦБ, подчерта 
Галев. "Тук има какво да се желае. Например проблемът с КТБ на практика все още не е решен, делата продължават. Ако 
подобно нещо се случи с друга банка, а има риск в България от подобно нещо, това ще ни отдалечи с години от еврозоната. 
А, за да бъде решен този проблем, трябват едни от най-сериозните промени в съдебната система, промени в начина на 
управление на БНБ. Това са неща, които трудно се променят в рамките на една година. А още по-трудно се променят от 
едно ново правителство, което няма установени хора и процедури по места".  
Дали разходната част на бюджета ще гарантира заложения ръст зависи от политиките и как тези пари ще бъдат харчени, 
каза още гостът. "Възможно е този бюджет наистина да се превърне в бюджет на растежа. Но е възможно и увеличеното 
харчене да напомпа инфлацията и да навлезем инфлационна спирала, която трудно да бъде спряна". 
По думите на събеседника външните условия, които влияят на много силно на България ще имат ефект и вече ѝ се ни се 
отразяват, като са забавили макроикономическите прогнози за подобряване. Например прогнозата на ЕЦБ за подобрение 
във веригите на доставките показва забавяне от няколко месеца. Заявките на централните банки за вдигане на лихвените 
проценти също ще окажат въздействие.  
Вече има няколко сигнала, които показват, че в определени области капиталовите разходи липсват, а в други са прекалено 
засилени и "до голяма степен има дисбаланс", каза гостът. Сред областите, където липсват капиталови разходи, са за 
развитие на науката. "Много важни биха били и инвестициите във важни области като енергетиката и дали, например, ще 
се довърши в рамките на тази година газовият интерконектор с Гърция, което като капиталова инвестиция е много малко 
на фона на целия бюджет, но ще е един знак, че има реално желание за важна промяна в енергетиката и реална 
диверсификация.  
"От предишното правителство на Борисов целият Руско-турски поток беше завършен за една година, така че 
защо интерконекторът да не го завършим за шест месеца, като започне строителния сезон. Това ще покаже дали 
тези политики, които бяха заявени и включително част от тях залегнаха в коалиционното споразумение, дали 
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наистина ще се изпълняват с този бюджет или той ще бъде просто харчене, за да се стабилизира политическото 
управление".  
Според Галев средствата в бюджета са завишени в областта на образованието, в социалната област и в селското 
стопанство. Въпросът е отново какви ще са политиките. Например в селското стопанство вдигането на максималния 
осигурителен праг на самоосигуряващите е нещо, което трябваше отдавна да се направи, но въпросът е дали тази политика 
ще остане самоцелна или ще бъде обвързана с други политики в областта. Над 80% от агросубсидиите се получават от една 
малка група, които няма да бъдат засегнати от това увеличение. Тази политика ще навреди на малките земеделци. 
"Разходната част трябва да бъде комбинирана с много други политики, които на пръв поглед нямат общо с 
разходната част на бюджета. Таванът на субсидиите отдавна съществува и поне три изследвания през последните 
10 години показаха масовото избягване на този таван чрез различни правни хватки за заобикаляне на закона". 
Отделяните пари за образование ще повишат ли качеството на услугата в България? Какви са рисковете от факта, 
че сегашното правителство гледа на бюджета като на абсолютно свързан с европейските средства от Плана за 
възстановяване и развитие и по останалите механизм, а там има риск от забавяне? Какво ще се случи ако 
след спешните смени в управителните съвети на държавни предприятия не бъдат обявени конкурси за 
законосъобразни назначения в рамките на шест месеца? Какво трябва да се предприеме за стабилизиране и 
подобряване на здравната система в България, след като "през последните шест години отделяните средства в 
бюджета се увеличават непрекъснато без това да доведе до промяна на ефективността"? Защо  не са заложени 
средства за Covid компенсации след 2023 година, след като анализаторите прогнозират, че особено за държави с нисък 
ваксинационен статут кризата ще продължи? Какви са рисковете от задържането на цените на електроенергията 
за битовите потребители? До какво води зависимостта на бюджета от косвените данъци? 
Вижте целия коментар във видеото. 
 
√ ЕС планира собствено съзвездие сателити за безжичен интернет 
Брюксел не иска да разчита на мрежите на SpaceX и Amazon въпреки възражения на регулатор 
ЕС ще предложи план за интернет сателитна система на стойност милиарди евро, за да се конкурира с Amazon и SpaceX, 
въпреки че европейски надзорен орган е против идеята, пише Financial Times. 
Инициативата на Брюксел за предоставяне на криптирано широколентово покритие ще бъде представена във вторник в 
променен вид, след като предложенията бяха отхвърлени на два пъти от Комитета за регулаторен контрол на Европейската 
комисия. Бордът, който проверява оценките на въздействието на предложенията, представени от комисията, смята, че 
програмата ще прахосва пари и ще се конкурира с търговските услуги, според служители на ЕС. 
Инициативата за защитени комуникации е предложена от Тиери Бретон, комисар по вътрешния пазар, който иска ЕС да 
изгради трета сателитна система в ниска земна орбита за защитени комуникации и достъп до интернет. ЕС вече има 
Галилео, глобална навигационна система, и Коперник, която се използва за наблюдение на Земята. 
Сигналът от новата система ще бъде криптиран и ще се разпространява в Европа и Африка, като ще им предостави 
алтернатива на инфраструктурата, изградена от Китай. Освен това ще подсигури връзката в случай на кибератаки. 
В понеделник Бретон каза пред френския телевизионен канал BFM, че ЕС се нуждае от суверенна криптирана система, 
която правителствата и компаниите да използват. 
„За Европа е от особено значение да има свое собствено съзвездие сателити и да не зависи от американците и китайците“, 
каза той. „Той ще се простира от север на юг и ще подсигури комуникациите ни в случай на кибератака. Ще има военно и 
суверенно измерение. Можем да предложим свързаност с Африка." 
Надзорният съвет на комисията отхвърли оценката на въздействието за проекта два пъти, според източници запознати със 
ситуацията, въз основа на това, че други варианти не са били разгледани напълно. Това на практика изключва по-евтини 
възможности като наемане на пространство в мрежата на търговски доставчик или използване на наземна система. 
След отхвърлянето бяха направени някои изменения с ангажимент за включване на малки компании в проектирането и 
изграждането на системата за стимулиране на космическата индустрия на ЕС. Компаниите ще трябва да осигурят 2 
милиарда евро от първоначалната инвестиция в публично-частното партньорство. 
Рядко се случва проект да бъде отхвърлен два пъти от собствения надзорен орган на комисията и такава разработка 
обикновено би била блокирана, освен ако Марош Шефчович, заместник-председател на комисията за 
междуинституционални отношения, не се съгласи да я продължи. Комисията отказа да коментира вътрешните си 
процедури. 
Европейски дипломат заяви изрази надежда, че планът ще получи одобрение въпреки възраженията на няколко държави-
членки. 
Комисията сключи договор с компании, сред които Airbus, SES и Eutelsat, да извършат техническо проучване на проекта. 
Текущите разходи са значителни, като сателитите в ниска земна орбита се нуждаят от подмяна на всеки пет до седем 
години. 
ЕС започна да обмисля идеята, след като през 2020 година Обединеното кралство купи дял в , сателитния оператор 
OneWeb. Миналата година Eutelsat, в която френското правителство има дял, инвестира в OneWeb, което накара Бретон 
да се съмнява дали Eutelsat може да участва в ЕС проект. 
SpaceX, собственост на основателя на Tesla Илон Мъск, изстреля близо 2 000 модула под името Starlink и е кандидатствала 
за лицензи за полети на общо 40 000 сателита. 
Проектът Kuiper на Amazon ще включва повече от 3000 сателита. 
ЕС възнамерява да предлага услуги на потребителите в отдалечени места без широколентов достъп до интернет. Но Starlink 
предлага сериозни субсидии за хардуера, необходим за получаването му, като таксува 499 долара,а реалната цена е поне 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/103245-byudzhet-2022-realistichni-li-sa-ochakvaniyata
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четири пъти по-голяма. Широколентовият достъп струва 99 долара месечно в САЩ, около двойно по-висока от цената на 
фибероптична връзка. 
 
Мениджър 
 
√ Каримански: Актуализацията на бюджета през лятото няма да е "голямо харчене" 
Повече пари за наука и иновации, както и за полицаите и пожарникарите. Това обещават управляващите с промени на 
проекта за бюджета за 2022 г., които ще бъдат обсъдени между първо и второ четене. Това заяви в ефира на Нова 
телевизия председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси и депутат от ИТН Любомир Каримански.  
Според него повече средства са предвидени и за увеличение на бюджета за БАН и за музейните работници. Така исканията 
им ще бъдат удовлетворени и няма да се стигне до протести.  Увеличението за униформените още е в процес на 
преговори. "Искам да съм сигурен, че полицията и пожарникарите са информирани за това какъв е бюджетът - точно и 
ясно, и го разбират. Много се увеличават парите за дрехите. За заплатите ще се водят някакви разговори", посочи той.  
"Актуализацията на бюджета през лятото няма да е "голямо харчене". Може да е точно обратното. Трябва да видим 
капиталовите разходи до каква част се осъществяват. Ако не се осъществяват – ще намалее и дефицитът", подчерта 
Каримански. 
Той отхвърли обвиненията, че са предвидени много харчове за социални разходи и бюджетът е разточителен. "От 
опозицията съм получил само вчера 12 предложения за увеличение на Закона за ДОО в социалната част – и за пенсиите, и 
за личните асистенти и други пера”. 
И допълни: "В пенсионно-осигурителната система няма реформи. Това, което трябва да се промени в бюджета между 
първо и второ четене – това, което искам да виждам повече е думата "реформа". Искам задълбочена реформа в социално-
осигурителния модел на България, така че според приноса – да бъде и осигуряването. Според уязвимостта на групите – да 
можем да покриваме най-уязвимите първо. Не може да оставяме и отлагаме проблема, защото се задълбочава".   
Каримански коментира и критиките към Бюджет 2022 на Николай Василев, според когото "сме в ранния гръцки сценарий". 
"Не мисля, че подобна аналогия може да се направи. В гръцкия сценарий знаете какво беше съотношението между БВП и 
дълга и изобщо външната задлъжнялост на Гърция. В България изобщо не може да се говори за подобно нещо. Естествено 
трябва да бъдем предпазливи. Не знам и точно какво би обяснил като подробни аргументи в тази връзка. А и не бих искал 
Николай Василев да се свързва с ИТН от гледна точка на това, че е останал в миналото като номинация". 
По повод казуса с "Барселонагейт" той посочи: "Не съм чел доклада на испанските власти по "Барселонагейт", защото 
смятам, че бюджета ми е по-важен. Работихме доста до късно вчера по него. Ако има такъв факт като пране на пари, то 
органите ще предприемат съответните действия".  
"Разследването зависи от пътя на транзакциите. Ако се проследи пътя на парите до момента на напускане на България – 
ако има данни за пране на пари – се разследва на територията на България. В момента, в който транзакцията постъпва на 
територията на Испания – техните власти се заемат с нея", допълни той. 
 
√ 2022 г. започва с ръст на заявените работни места в реалната икономика 
Заявените работни места през януари са 11 788 или с 3 821 повече от предходния месец и с 410 повече спрямо същия 
месец на 2021 г. Това сочат данните от Агенцията по заетостта за началото на 2022 г., съобщиха от ведомството. 
Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29,3%), 
следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (12,9%), хотелиерството и ресторантьорството (10,8%), 
административните и спомагателните дейности (10,7%), държавното управление (7,6%) и образованието (6,3%). 
Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: 

• машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; 

• работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; 

• персонал, зает в сферата на персоналните услуги; 

• продавачи; 

• персонал полагащ грижи за хората; 

• водачи на МПС и подвижни съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; 

• квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; 

• персонал осигуряващ сигурност и защита; 

• монтажници и др. 
11 885 са безработните, които са започнали работа през януари. Агенция по заетостта отчита намаление на броя им с 2282 
спрямо декември и с 2420 спрямо същия месец на предходната година. Своето ново работно място чрез бюрата по труда 
са намерили и други 154 души от групите на пенсионерите, учащите и заетите.  
Разпределението на започналите работа по сектори на икономиката е: 59,6 на сто от започналите работа през януари са 
устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 21,5%, 
следват търговията - 16,8%, хотелиерството и ресторантьорството - 7,4%, строителството - 5,7%, държавното управление - 
5,6%, административните и спомагателните дейности - 4,1% и др.  
2403 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 65 по програми и 
мерки за заетост и 2338 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Схемата "Заетост за теб", 
която стартира през юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на почти 45 000 безработни, като само през 
януари са сключени трудови договори с нови 2029 безработни.  

https://nova.bg/news/view/2022/02/15/357086/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5/
https://nova.bg/news/view/2022/02/15/357086/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5/
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Продължава предоставянето на средства и по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40. Така само за януари по 
тази процедура са одобрени заявленията на близо 2200 работодатели за запазване заетостта на 42 000 работници и 
служители.  
Регистрираната безработица в страната през януари е 4,9 на сто, като на месечна база се отчита увеличение с 0,1 процентни 
пункта. Спадът на годишна база е с 2,1 процентни пункта.  
Безработните в бюрата по труда през първия месец на 2022 г. са 162 322, което е с 5039 повече от декември и с 67 428 или 
с 29,3 на сто по-малко в сравнение с година по-рано. През януари са се регистрирали нови 25 592 безработни, като те са с 
4087 повече спрямо предходния месец, а спрямо януари 2021 г. се наблюдава спад от 9434 души.  
 
√ 1266,44 лева е средният осигурителен доход за декември 
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец декември 
2021 г. е 1266,44 лв. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. е 1169,25 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през месец януари 2022 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 
 
√ Инфлацията у нас се ускори до най-високото равнище от 2008 г. насам 
Годишната инфлация у нас е достигна 9,1% в първия месец на тази година, сочат предварителните данни на Националния 
статистически институт. Това е най-високото ниво на годишна инфлация от ноември 2008 г., когато бе достигнато същото 
равнище. 
В сравнение с декември 2021 потребителските цени у нас са нараснали с 1,5%. 
Средногодишната инфлация за периода февруари 2021 - януари 2022 г. спрямо периода февруари 2020 - януари 2021 г. е 
4.1%. 
 

 
 
През януари 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, 
както следва: 
Увеличение 

• хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 2.4% 

• алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0.2% 

• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 1.4% 

• домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - с 1.2% 

• здравеопазване - с 0.4% 

• транспорт - с 0.6% 

• развлечения и култура - с 3.8% 

• образование - с 0.2% 

• ресторанти и хотели - с 2.3% 

• разнообразни стоки и услуги - с 1.7% 
Намаление 
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• облекло и обувки - с 1.8% 
Без промяна в сравнение с равнището от предходния месец 

• съобщения 
При храните най-много са поскъпнали: ориз - с 1.3%, брашно - с 4.2%, бял хляб - с 2.9%, типов и ръжен хляб - с 3.0%, 
макаронени изделия - с 5.3%, месо от едър рогат добитък - с 1.4%, месо от домашни птици - с 1.2%, мляно месо (кайма) - с 
2.3%, риба - с 2.6%, пълномаслено и нискомаслено прясно мляко - съответно с 0.7 и 1.3%, кисело мляко - с 1.4%, сирене - с 
1.6%, кашкавал и извара - с по 4.3%, яйца - с 0.8%, млечни масла - с 5.8%, олио - с 4.4%, ябълки - с 3.7%, цитрусови и южни 
плодове - с 1.0%, домати - с 13.4%, краставици - с 16.4%, зеле - с 8.9%, пипер - с 22.2%, зелен лук и праз - с 3.1%, гъби - с 
3.5%, зрял боб - с 1.8%, леща - с 4.9%, захар - с 2.5%, шоколад и шоколадови изделия - с 1.0%, сол - с 2.1%, кафе - с 2.3%, чай 
- с 3.0%, минерална вода - с 2.6%, газирани напитки - с 2.0%, ракии - с 1.3%, вина - с 0.4%, бира - с 0.6%, и други. 
Намаления са регистрирани при: хляб „Добруджа“ - с 0.1%, свинско месо - с 0.8%, малотрайни и трайни колбаси - съответно 
с 0.9 и 0.8%, маргарин - с 0.4%, сушени плодове и ядки - с 0.5%, зрял лук - с 1.3%, кореноплодни зеленчуци (моркови и 
червено цвекло) - с 0.3%, маслини - с 1.6%, картофи - с 1.1%, оцет - с 0.2%, плодови сокове - с 0.1%, и други. 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: 
материали за ремонт и поддържане на жилище - с 2.7%, централно газоснабдяване - с 24.0%, газообразни горива за битови 
нужди - с 1.0%, въглища - с 3.1%, дърва за отопление - с 2.6%, хладилници - с 2.9%, перални и съдомиялни - с 1.6%, препарати 
за почистване на съдове - с 4.9%, други почистващи и дезинфекционни средства (течни препарати за почистване на дома) 
- с 2.3%, нови автомобили - 0.4%, дизелово гориво - с 0.8%, автомобилен бензин А95Н - с 0.6%, автомобилен бензин А100Н 
- с 0.4%, метан за ЛТС - с 20.3%, поддръжка и ремонт на ЛТС - с 2.8%, курсове за водачи на ЛТС - с 1.7%, цветарство - с 1.2%, 
вестници - с 1.2%, услуги по обществено хранене - с 2.1%, бръснаро-фризьорски услуги - с 3.3%, продукти за лична хигиена 
- с 0.9%, козметични продукти - с 3.1%, и други. 
Поевтиняване при нехранителните стоки и услугите е регистрирано при: облекло и обувки - съответно с 2.0 и 1.6%, пелети 
- с 1.7%, прахосмукачки - с 0.8%, принадлежности за ЛТС - с 0.1%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 1.3%, телевизори - с 0.5%, 
лаптопи - с 1.0%, и други. 
През януари 2022 г. е регистрирано увеличение на цените на: лекарствените продукти - с 0.3%, лекарските и 
стоматологичните услуги - съответно с 0.9 и 1.2%. 
 
√ Премиерът назначи още един зам.-министър на регионалното развитие 
Премиерът Кирил Петков назначи Стефан Аспарухов за заместник-министър на регионалното развитие и 
благоустройството, съобщиха от правителствената пресслужба. 
Аспарухов е доцент в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. От 2009 г. до настоящия 
момент работи като архитект-проектант и консултант в сферата на строителството. В периода 2016 г. - февруари 2020 г. е 
главен архитект на Община Елин Пелин.  
Висшето си образование получава в УАСГ, където през 2009 г. придобива магистърска степен по архитектура. Притежава и 
магистърска степен по икономика от УНСС, придобивайки я като първенец на випуска. 
С друга заповед Петков освободи от длъжност заместник-председател на Държавната агенция по метрологичен и 
технически надзор е освободена Даниела Миланова-Горчева.  
 
√ ЕК получи молба от България за трета отсрочка по Плана за възстановяване 
България е поискала от Брюксел още един месец отсрочка за оценка на нейния план за възстановяване и развитие, 
потвърди  Европейската комисия. Молбата за новото отлагане е получена в ЕК, уточни БНР като се позова на свой източник 
в Комисията. 
От Комисията отново припомнят, че българският план за възстановяване е внесен на 15 октомври, като до момента 
отсрочка е правена два пъти. Второто отлагане изтече вчера. От ЕК отказват да дадат предварителна оценка по корекциите 
на плана на този етап и само добавят, че са решени да действат възможно най-бързо и ще останат в диалог с българските 
власти. 
Преди около 10 дни премиерът Кирил Петков обяви пред Народното събрание, че в Комисията е изпратен нов, преработен 
вариант на плана и уточни, че в него са ревизирани секторни политики в енергетиката заради зависимости, свързани с 
доставките на газ и напрежението между Русия и Украйна. Петков даде това обяснение в отговор на въпрос на Томислав 
Дончев от ГЕРБ какво се случва с българския план за възстановяване. Малко след изказването на Петков в парламента 
Дончев даде извънреден брифинг, на който съобщи, че от ГЕРБ са направили официално запитване до Брюксел и са 
получили отговор от говорител на комисията, че не е внасян друг план за възстановяване от България, освен документът, 
депозиран на 15 октомври миналата година. 
Няколко дни по-късно бившият вицепремиер  от второто служебно правителство по управление на европейските средства 
Атанас Пеканов, който всъщност внесе през октомври миналата година въпросният документ, каза в телевизионно участие, 
че Брюксел никога не ни е връщал Плана за възстановяване, но потвърди, че в края на миналата година сме получили от 
Комисията 43 страници със забележки, две от които сериозни. Те са свързани с енергетиката и върховенството на закона у 
нас. 
Миналия четвъртък премиерът изненадващо се появи вечерта в парламента и проведе извънреден коалиционен съвет за 
обсъждане на корекции в Плана за възстановяване. Срещата продължи повече от 2 часа, но подробна информация какви 
са били темите на разговор така и не беше оповестена. След нея Петков все пак уточни, че планът, който е изпратен в 
Брюксел, е този на второто служебно правителство, а кабинетът сега прави корекции по него. 
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√ Инфлацията в Унгария се ускори през януари 
Потребителските цени в Унгария скочиха с 1,37% през януари спрямо декември 2021-а, когато бе регистриран ,ръст от 
0,28%. Това е най-рязкото ускоряване на инфлацията през последните 10 години, вследствие на поскъпването на храните, 
алкохолните напитки, тютюна и дълготрайните потребителски стоки, коментират от Централната статистическа служба 
(KSH). 
През януари инфлацията отбеляза ръст до 7,9% спрямо 7,4% през декември, което е най-високото ниво на инфлация от 
август 2007 г. Тенденцията се засили и средната годишна инфлация достигна 5,5% през януари спрямо 5,1% през декември 
и така удари 9-годишен пик. 
 „Очакваме през февруари инфлацията да отбележи спад, но въпреки това ще остане над 7% на годишна база. Отчитайки 
възходящата тенденция и нарастващите ценови очаквания както на домакинствата, така и на корпорациите, ние 
преразглеждаме предишната си прогноза за инфлация от 5,7-5,8% на 6-6,1% през 2022 г. Рисковете, произтичащи от 
икономическите тенденции, остават високи”, коментира пред FocusEconomics Петер Вировац, старши икономист в ING. В 
светлината на обявените от статистиката данни той очаква Националната банка на Унгария да продължи да затяга 
политиката си през следващите месеци, а ефективният лихвен процент да се покачи поне до 5,5% през първото полугодие 
на 2022 г. „Тъй като данните за януарската инфлация са доста над базовите прогнози на Централната банка на Унгария, ние 
също не изключваме възможността от по-висока ставка за достигане на целта за 3%-на инфлация през 2023 г.”, посочва 
икономистът на ING. 
Прогнозата на FocusEconomics е, че средната инфлация в Унгария ще бъде 4,9% през 2022 г., което е с 0,4 процентни пункта 
повече от прогнозата, дадена миналия месец. За 2023 г. компанията за икономически анализи и прогнози счита, че тя ще 
бъде 3,4 на сто. 
 
√ Оптимизъм на борсите в Европа на фона на новината за изтегляне на руски войски 
Европейските акции се възстановиха частично в ранната търговия във вторник на фона на информацията, че част от руските 
войски, близо до границата с Украйна, са се завърнали в поделенията си. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 4,69 пункта, или 1,02% до 465,65 пункта, след като в понеделник се 
понижи с 1,8%. Немският показател DAX напредна с 211,84 пункта, или 1,4%, до 15 325,81 пункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 36,75 пункта, или 0,49%, до 7 568,34 пункта. Френският измерител CAC 40 
регистрира ръст от 109,16 пункта, или 1,59%, до 6 961,36 пункта. 
„Печалбите отразяват известно облекчаване на напрежението по украинската граница, тъй като за момента руски войски 
очевидно се връщат в базите си“, коментира Дани Хюсън, финансов анализатор в AJ Bell. 
Инвеститорите бяха разтърсени от опасенията от руска инвазия в Украйна, което повиши показателите за волатилност и 
доведе до разпродажби на акции в понеделник. Общият показател за волатилност на акциите на еврозоната падна до 27,2 
пункта, след като вчера достигна достигна триседмичния връх от 33,95 пункта. 
Вчера германският канцлер Олаф Шолц се срещна с руския президент Владимир Путин в Москва, където двамата 
коментираха напрежението около Украйна. 
„През следващите няколко дни има непосредствен риск в зависимост от това как ще се развие всичко това“, коментира 
Пунит Пател, старши мениджър на фондове за акции в London and Capital. 
„Геополитическите въпроси, които със сигурност включват Русия, ще са основният риск за пазарите, като се има предвид 
колко чувствителна е цялата ситуация“, добави той. 
Междувременно акциите на AstraZeneca поскъпнаха с 3,69%, след като компанията сподели оптимистични данни от 
клинично прочуване в късен етап за лечение на рак на простатата 
Листнатите във Великобритания акции на миннодобивният гигант Glencore поскъпнаха с 1,91%, след като компанията 
продаде дела си в руската Russneft. 
Цената на книжата на Randstad се повиши с 5,24%, след като финансовият отчет за четвъртото тримесечие на 
мултинационална консултантска фирма за човешки ресурси надмина пазарните прогнози. 
Акциите на френската ИТ консултантска компания Capgemini поевтиняха с 0,75%, след като тя предупреди, че нейният 
оперативен марж тази година вероятно ще бъде ограничен от инфлационния натиск. 
Понижения на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха спадове в понеделник, докато инвеститорите оценяват 
възможните ефекти от затягането на паричната политика на Федералния резерв и напрежението между Русия и Украйна, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи със 171,89 пункта, или 0,49%, до 34 566,17 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 регистрира спад от 17,97 пункта, или 0,38%, до 4 401,67 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq остана почти без промяна при ниво от 13 790,92 пункта. 
Инвеститорите следят внимателно всички заглавия в медиите, свързани с конфликта между Русия и Украйна. Държавният 
секретар на САЩ Антъни Блинкън съобщи, че Вашингтон временно премества посолството си в Украйна от Киев в западния 
град Лвов, който е далеч от границата в Русия. 
Индексът на волатилността на Cboe, който е известен като индикатор за страха на Уолстрийт, продължи да се покачва, 
достигайки до 31 пункта в следобедната търговия.  Той завърши сесията при ниво от над 28 пункта. 
Отбягването на рисковите активи от инвеститорите се отрази негативно на акциите на компаниите от промишления сектор, 
като тези на Caterpillar и Boeing поевтиняха съответно с 0,68% и 1,06%. 
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„Перспективите за глобалните пазари на акции остават слаби, тъй като те са под натиск не само поради нарастващата 
доходност на облигациите в световен мащаб, но и заради геополитическото напрежение и очакванията за повишение на 
лихвите:, коментира Дейвид Снедън, технически анализатор в Credit Suisse. 
Цените на книжата на петролните компании, които се представиха силно в края на миналата седмица, се понижиха в 
понеделник. Акциите на Exxon Mobil и ConocoPhillips поевтиняха съответно с 1,53% и 2,16%. 
На пазара продължава да влияят и данните от миналата седмица, че инфлацията в САЩ се е ускорила до 7,5% на годишна 
база през януари – най-високото ниво от 1982 г. насам. 
 На този фон пазарите очакват повишение с 50 базисни пункта на основния лихвен процент на Фед по време на срещата на 
централната банка през март. 
Икономистите от Goldman Sachs вече очакват седем повишения на лихвите на Фед през 2022 г. и прогнозират доходността 
по 10-годишните американски държавни ценни книжа да достигне 2,25% през тази година. Банката също така понижи 
прогнозата си за нивото на S&P 500 за 2022 г. от 5100 на 4900 пункта. Това би представлявало възвръщаемост от само 2,8% 
от края на 2021 г. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати във вторник, докато инвеститорите 
продължават да следят ситуацията по границата между Русия и Украйна, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 214,4 пункта, или 0,79%, до 26 865,19 пункта. Според 
правителствените данни японската икономика е нараснала с 5,4% на годишна база през последното тримесечие на 2021 г. 
Този резултат не е лош, но е под средната пазарна прогноза за ръст от 5,8%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши със 17,21 пункта, или 0,5%, до 3 446,09 пункта , докато 
по-малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 30,50 пункта, или 1,35%, до 2 283,63 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng изтри 200,86 пункта от стойността си, или 0,82%, достигайки ниво от 24 355,71 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 27,94 пункта, или 1,03%, до 2 676,54 пункта. 
В Австралия ASX 200 записа спад от 37 пункта, или 0,51%, до 7 206,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 1,98 пункта, или 0,32%, до 620,09 пункта. BGBX40 се понижи с 0,22 пункта, или 0,15%, до 141,80 пункта. 
BGTR30 напредна с 3 пункта, или 0,43%, до 703,92 пункта. BGREIT се понижи с 0,64 пункта, или 0,38%, до 165,95 пункта. 
 
√ Туризмът в Турция с близо 25 млрд. долара приходи за 2021 г. 
Приходите от туризма на Турция през 2021 година са 24.5 млрд. долара и отбелязват ръст от 103% спрямо 2020 г. Това 
съобщи Турският статистически институт (TÜİK), който е готов с данните за последното тримесечие на 2021-а и за годината 
като цяло. 
Броят на туристите, посетили турските курорти през миналата година, се увеличи с 85.5% спрямо предходната година и 
достигна 29 357 463 души. От тях 81.5% са чужденци, а 18.5% са турци пребиваващи в чужбина. 
 
√ Японската икономика в подем след силен ръст в края на 2021 г. 
Японската икономика е нараснала с годишен темп от 5,4 на сто през тримесечието октомври-декември 2021 година, 
стимулирана от повишаването на потребителските разходи и износа. Това обяви днес правителството, цитирано от 
Асошиейтед прес.  
На тримесечна база реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на Япония, който измерва стойността на продуктите и 
услугите, произведени в страната, се е повишил с 1,3 процента през последните три месеца на 2021 година, според 
правителствени данни.  
Растежът получи тласък, след като миналата година мерките за овладяване на разпространението на коронавирусните 
инфекции бяха отменени. Ограниченията изискваха ресторанти и барове да затварят по-рано, а мащабните събития - да 
бъдат отменени или провеждани с ограничен брой посетители.  
В края на миналата година хората започнаха да пътуват отново и да излизат за хранене навън и пазаруване, припомня АП. 
Въпреки това бъдещето остава несигурно, след като Токио и други райони на Япония възобновиха пандемичните мерки, 
защото случаите на заразени с варианта "Омикрон" се увеличиха.  
През 2021 г. третата най-голяма икономика в света нарасна с 1,7 процента. Така отбеляза първия си растеж за календарна 
година за последните три години. Икономиката се сви с 2,7 процента на годишна база през тримесечието юли-септември 
и нарасна с 2,4 процента през април-юни. Вътрешното търсене се е увеличило с 1,1 процента благодарение на високите 
потребителски разходи през последното тримесечие. Износът също се е повишил поради възстановяването в други 
икономики, предава БТА. 
"Най-новите данни показват силно възстановяване, подкрепено от потребителските и бизнес разходи. Нараства износът и 
се възстановява производството, главно в автомобилната индустрия. Това може да е краткотрайно явление поради 
недостига на полупроводници и други суровини, който силно затруднява много сектори", каза Такаюки Тоджи, икономист 
в "СуМи Тръст" (SuMi TRUST), компания за управление на финансови активи.  
"Ако вълната от случаи на Омикрон спадне сравнително бързо, както се случи на много други места, икономиката ще 
претърпи само временно забавяне. Омикрон ще накара икономиката на Япония да се забави само през настоящото 
тримесечие след възстановяване през четвъртото тримесечие. Производството скоро би трябвало да се възстанови и до 
края на годината да се върне към тенденцията от преди вируса", посочва Том Лиърмут, от "Кепитъл Икономикс" (Capital 
Economics).  
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√ Цените на петрола се стабилизират 
Цените на петрола се стабилизираха в ранната търговия в сряда, след като предходната сесия се понижиха с повече от 3%, 
докато инвеститорите оценяват ефекта от новината за изтегляне на руски войски от границата с Украйна на фона на крехкия 
баланс между ограничените глобални доставки и възстановяването на търсенето на гориво, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа сортът Брент поскъпна с 0,13 долара, или 0,14% , до 93,41 долара за барел, след като вчера поевтиня с 3,3% 
на фона на новината за изтегляне на войски. Цената на американския лек суров петрол WTI се повиши с 0,20 долара, или 
0,22%, до 92,27 долара за барел, след като предходната сесия се понижи с 3,6%. 
В понеделник и двата бенчмарка достигнаха най-високите си нива от септември 2014 г. През 2021 г. Брентът поскъпна с 
50%, а WTI – с около 60%, след като глобалното възстановяване на търсенето на петрол обтегна веригите на доставки. 
Във вторник руското министерство на отбраната публикува кадри, които показват, че Москва връща част от войските си в 
техните бази. Това предизвика възстановяване на акциите на Уолстрийт и на европейските фондови пазари. 
След продължили около четири часа разговори с президента Владимир Путин, германският канцлер Олаф Шолц заяви, че 
вижда възможност за дипломатично решение на кризата. 
„Разговорите между германския канцлер Шолц и президента Путин подкрепиха очакванията на пазара, че предстоящата 
руска инвазия изглежда по-малко вероятна“, каза Едуард Моя, старши пазарен анализатор в OANDA. 
Отвъд напрежението около Украйна, петролният пазар остава под натиск, като цените продължават да вървят в посока 
към 100 долара за барел, обясняват анализатори. 
„Технически може да има връщане на цените до 90 долара за барел, ако има прибиране на печалби от инвеститорите, но 
тенденцията ще продължи да е за покачване към 100 долара за барел, тъй като икономиката се възстановява и търсенето 
расте“, коментира  Джонатан Барат от Probis Group. 
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√ Приходите от тол системата са над пет пъти по-високи от издръжката ѝ 
Приходите от електронни винетки и тол за 2021 година са над 452,5 млн. лв. В същото време издръжката на Националното 
тол управление (НТУ) е малко над 84,4 млн. лв. Данните доказват, че НТУ не работи на загуба. Приходите постъпват в 
републиканския бюджет и по силата на европейското и българското законодателство се инвестират единствено за 
поддръжка и изграждане на републиканската пътна мрежа. 
Екипът на Министерството на регионалното развитие подготвя нормативни промени, които да разрешат проблемите с 
грешки при въвеждане на данни в е-винетките и в тол таксуването. 
Предвижда се шофьорите еднократно да могат да поправят сгрешена винетка. Корекцията ще действа от датата на 
купуването ѝ, тоест назад във времето. В момента корекцията действа занапред. Така, при коригиране на сгрешените 
данни за автомобила, ще има възможност и за заличаване на всички наложени санкции към момента. Целта е да се 
постигне справедливост при санкционирането на гражданите, които са купили винетка, но не са въвели правилно данните 
си. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще въведе допълнително мерки за улесняване на шофьорите за правилно попълване 
на данните за автомобила им, включително и чрез информационна кампания. 
Други нормативни промени ще адресират проблемите с тол таксите за превозвачите. Идеята е да се разграничават 
случаите на нарушители и тези, които неволно или неумишлено, не са подали тол данни до АПИ за част от изминатия път. 
Обмисля се намаляване на административните санкции за тези ползватели на пътя, като се избегне несправедливото им 
санкциониране с големи по размер глоби. В тези случаи ще се прецизира и стойността на компенсаторната такса. 
Освен това МРРБ възложи пълна ревизия на дейността на тол системата от създаването ѝ до 31 декември 2021 г. На базата 
на заключенията също ще бъдат предложени промени за подобряване на работата ѝ. 
Одитът е разделен в две части. Едната е проучване на техническите параметри на системата спрямо договора за 
изграждането ѝ. Целта е да се установи дали данъкоплатецът е получил в действителност това, за което е платил. Втората 
част на одита трябва да проучи дейността на НТУ, като анализира сключените договори с доставчици. 
От общите приходи за миналата година 429 981 454,63 лв. са от пътни такси /е-винетка и тол/, а 22 542 492 лв. са от глоби 
/компенсаторни такси, наказателни постановления и актове за установяване на административни нарушения/. В сумата от 
малко над 84,4 млн. лв. за издръжка на НТУ през 2021 г. се включват разходите за заплати, осигурителни вноски, гориво, 
издръжка /ток, вода, топлоенергия, телефон и т. н./, както и възнагражденията, които тол управлението трябва да изплати 
на националните доставчици на услуги като комисионна за извършените от тях дейности. В посочената сума е включено 
всичко, обезпечаващо дейността на администрацията на НТУ. 
В тол управлението категорично няма служители със заплати в размер от 47 000 лв. до 53 000 лв., каквито внушения се 
правят. Основните месечни възнаграждения на служителите се определят съгласно Наредбата за заплатите на служителите 
в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит. 
Средната брутна месечна заплата на служител по служебно правоотношение в НТУ за 2021 г. е 2242 лева. Средното брутно 
месечно възнаграждение на служител по трудово правоотношение в НТУ за 2021 г. е 1602 лева. 
 
√ Николай Събев: Свързаността и довеждащата инфраструктура са ключов фактор за развитие на пристанищата 
Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев по време на провелата се вчера дискусия във Варна 
за развитие на пристанището. Срещата бе организирана по инициатива на Министерството на транспорта и съобщенията. 
Присъстваха над 100 представители на логистичния и морски бизнеси и пристанищни оператори. 
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„Ние ще разглеждаме пристанището като едно цяло, заедно с общината и областта“, заяви транспортният министър. 
Развитието на Пристанище Варна ще бъде предпоставка за стабилност на варненския регион. Процесът на симбиоза би 
бил условие за взаимна икономическа изгода на всички участници в този процес, а именно пристанище, регион, държава, 
каза той. 
По време на дискусията бяха очертани основни теми за разделяне на лекия и тежкия трафик, различни зони за транзитни 
и митнически операции в морето, обособяване на терени за яхтен бизнес, инфраструктурата между Русе и Варна. Обсъдена 
бе свързаността на транспортните коридори и възможностите за източници на финансиране извън националния бюджет. 
В заключение транспортният министър Събев обобщи, че превръщането на пристанището в морската столица в транзитно, 
би било добър вариант за развитието на региона. Място, от което да се приемат и транзитират товарите в направление 
Дунав, Западни Балкани и Централна Европа, съобщи министър Събев. „Насочваме поглед към качествена, довеждаща 
инфраструктура, интермодални терминали с приоритет устойчивите видове транспорт –  железопътен, морски и по 
вътрешните водни пътища“, допълни министърът. 
Вторият етап на мащабното обсъждане за развитието на пристанище Варна ще бъде с експерти и ще се проведе в началото 
на март. Важните решения ще бъдат взети заедно с всички заинтересовани страни – изпълнителна и законодателна власт, 
и гражданското общество.  
 
√ Сръбският президент разпусна парламента и насрочи избори за трети април 
Сръбският президент Александър Вучич разпусна парламента и насрочи извънредните парламентарните избори в страната 
за 3 април, съобщава Танюг. 
Избори за градски съвети ще бъдат произведени в Белград и Бор, а за общински - в 13 общини. По думите на Дачич, в 
началото на март ще бъдат насрочени президентските избори, 90 дни преди изтичането на мандата. 
Желая на всички успешна кампания, всичко да прочете в демократична и честна атмосфера, а гражданите да заявят как 
виждат бъдещето на Сърбия и на кого имат най-голямо доверие, каза Дачич. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След заседанието при президента – гаранциите за сигурността. Решения и позиции; 
- Модернизацията на армията и разследването около Барселонагейт – говорят управляващи и опозиция; 
- Развитието на София – новите проекти. Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев; 
- Зелена светлина за електронни прегледи на личните лекари – зам.-председателят на БЛС д-р Николай 

Брънзалов; 
Нова телевизия,  „Здравей  България” 

- Kолко по-скъпо ни излиза пазаруването за дома; 
- Как ще се спре обезценяването на доходите ни и как може да бъде овладян ръстът на цените на храните и 

енергията; 
- Родителска хайка за мъж, събличал се пред деца в Дупница -  как беше задържан непознатият и колко са 

жертвите; 
- Тема: “Дръжте крадеца”: Още пострадали от серийната крадла, която задигна 3000 лева от работното си място;  
- В знак на протест: Защо селски кмет плати годишната си винетка с 3 кг стотинки? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Девет социални министри на едно мнение: Минималната пенсия да не расте бързо, не е справедливо; 
в. Труд - Анонимен донос спука балона "Барселонагейт"; 
в. Телеграф - Евтини дърва за 1,5 млн. домакинства; 
в. Монитор - В САЩ наддават за БГ бригадири; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Радев издейства на военните да харчат повече и по-бързо за нови оръжия; 
в. 24 часа - 1,5 млн. домакинства ще купуват дърва от държавата - без посредници цената ще падне двойно; 
в. Труд - Инфлацията убива заплати, пенсии и спестявания; 
в. Труд - Дават добавки само на пенсионери без работа; 
в. Телеграф - КСНС предлага на НС и МС: Модернизираме армията, 2% за отбрана от БВП; 
в. Телеграф - София прави правна клиника за бити у дома; 
в. Монитор - След 5 часа заседание: КСНС със седем решения за модернизация на армията; 
в. Монитор - Борим "дървената мафия" с държавни складове; 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Валентин Николов, изпълнителен директор на Камарата на строителите в България: У нас трябва да строим 
като в ЕС - с малко документи на старта, но със завишен контрол; 
в. Труд - Атанас Зафиров, председател на комисията по отбрана 47-ото НС, пред "Труд": Зад подклаждането на конфликт 
в Украйна стоят огромни финансови интереси; 
в. Телеграф - Димитрина Горанова, председател на Асоциацията на туроператорите и туристическите агенти: Границите 
отворени за всички ваксинирани; 
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в. Монитор - Доц. Надежда Илиева, Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН: Всяко четвърто 
село у нас ще е безлюдно през 2030 г.; 
Водещи анализи 
в. Труд - Дискурсът, Овертон и премиерът Кирил Петков; 
в. Телеграф - Евтините дърва да не са като евтиния бензин. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 16 февруари 
София 

- От 10:00 ч. Министерският съвет ще проведе заседание. 
- От 10:00 ч. в зала 201 на Националния институт на правосъдието г-жа Калина Чапкънова – член на ВСС и 

говорител на Прокурорската колегия, ще представи пред медиите „Анализ за дейността на Специализираната 
прокуратура, на следствения отдел в Специализираната прокуратура и на Апелативната специализирана 
прокуратура за периода от 01.01.2012 г. – 31.12.2020 г.“ Неговата структура, критерии и персоналният състав на 
Работната група, с ръководител г-жа Чапкънова, са определени с решение на Прокурорската колегия на ВСС от 
месец май 2021 г., като са потвърдени с решение на Пленума на ВСС. В срещата ще участват и други прокурори - 
представители на работната група. 

- Временна организация на движението за заснемане на ТВ сериен филм се въвежда в столицата. Забранява се 
престоят и паркирането, с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено 
паркиране „служебен абонамент“, както следва: от 08.00 до 11.00 часа на 16.02.2022 г. на ул. „Будапеща“ № 5; от 
10.00 до 14.00 часа на 16.02.2022 г. на ул. „Позитано“ № 8; от 14.00 до 19.00 часа на 16.02.2022 г. на ул. „Хан 
Аспарух“ № 37. 

- „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата, съобщиха от 
дружеството. Във връзка с изпълнение на инвестиционен проект за реконструкция на уличен водопровод по ул. 
„Проф. Христо Вакарелски“ и бул. „Д-р. Г. М. Димитров“, ж.к. „Студентски град“, се налага спиране на 
водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: бул. „Д-р Г. М. 
Димитров“ от ул. „Проф. Христо Вакарелски“ до ул. „21-ви век“. Във връзка с монтаж на пожарен хидрант на ул. 
„Цанко Церковски“, ж.к. „Лозенец“, се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 17:00 часа на клиентите на 
„Софийска вода”, живеещи в района на: ул. „Цанко Церковски“ от бул. „Драган Цанков“ до бул. „Христо 
Смирненски“ и ул. „Сава Огнянов“. 

- От 14:30 ч. в централата на ПП АБВ на улица „Врабча“ 23 ще се проведе пресконференция на следните теми: 
Обединението на ВУЗ-ове - въпрос за решаване; Актуални политически въпроси.  

*** 
Ловеч 

- Заседания на Постоянните комисии на Общински съвет – Ловеч. Заседанията се свикват на основание чл. 56, ал. 
1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Ловеч, неговите комисии и взаимодействието 
с общинската администрация. 

*** 
Шумен 

- От 14:00 ч. в зала 304 на община Шумен, ще се проведе заседание на временната комисия за избор на 
обществен посредник на община Шумен. 

 

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

