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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
БТА 
 
√ Дискусия за развитието на българската електроенергетика ще се състои днес 
Дискусия на тема "Дългосрочна визия за развитието на българската електроенергетика" ще започне от 15:00 часа в 
хибриден формат - в "София хотел Балкан" и онлайн в платформата Zoom. Форумът е организиран от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) и на него ще бъде представена Програма за развитие на сектора, разработена 
от енергийните експерти на Асоциацията в няколко варианта, съобщиха от АИКБ. 
В дискусията са поканени да участват представители на всички заинтересовани страни, в т. ч. производители на 
електроенергия, оператори на преносни и разпределителни мрежи, крайни потребители, научна общност, 
неправителствен и държавен сектор. Крайният резултат цели постигане на балансирана, устойчива, дългосрочна 
енергийна стратегия, която да намери отражение в съответните национални документи, организационни стъпки и 
реализация, посочват организаторите на форума. 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Илияна Йотова: Повече средства за наука и култура не са прищявка, а необходимост 
Илияна Йотова откри 15-ата Национална археологическа изложба „Българска археология 2021“ 
„Надявам се, че мнозинството в парламента и правителството са просветени хора, убедени колко важна е 
подкрепата за българската наука и култура, защото те създават облика на народа и държавата. Повече средства за 
българската наука, култура и образование не са прищявка, а необходимост“, каза вицепрезидентът Илияна Йотова.  
Експозицията представя най-интересните открития и проучвания от изминалия активен археологически сезон. 
„Важно е да отправим това послание точно оттук към всички онези, които имат амбицията да се нарекат 
държавници, да насочим вниманието им към проблемите на българската наука и култура. Надежда ми дават 
уверенията, че при второто четене на националния бюджет ще има повече средства за Българската академия на 
науките, за българските музеи“, посочи Йотова. 
Тя отбеляза, че е добре запозната с протестното писмо на музейните специалисти. 
„Няма друга държава в Европа, която да отделя толкова малко средства за музейно дело“, изтъкна тя. 
Йотова поздрави всички музеи в България и отново призова за реализирането на т.нар. културен туризъм, който да 
обвърже чрез общи проекти музеите в цялата страна. 
Вицепрезидентът подчерта, че българските археолози са етикет за висок стандарт не само в Европа, но и в целия свят, а 
Националният исторически институт с музей при БАН е лидер в археологическите изследвания в Югоизточна Европа. 
В изказването си Илияна Йотова акцентира и върху опитите за пренаписване на историята, като даде пример с Кирило-
Методиевите маршрути, от които България е изключена. 
„Не спирам да работя по тази тема и вярвам, че заедно можем да поправим този нелеп пропуск“, обърна се 
вицепрезидентът към учените. 
 
√ Извънредна среща на върха на лидерите на ЕС за Украйна, Кирил Петков ще бъде в Брюксел 
Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес в Брюксел на извънредна среща на върха, на която ще обсъдят 
ситуацията по границата между Русия и Украйна. 
Българският премиер Кирил Петков също ще бъде в белгийската столица. В Брюксел е и министърът на отбраната Стефан 
Янев, който участва във втория ден на срещата на военните министри от НАТО. 
Междувременно в щабквартирата на НАТО в Брюксел продължава и срещата на военните министри от Пакта, които 
обсъждат укрепването на източния фланг на Алианса на фона на продължаващото напрежение по границата между Русия 
и Украйна. 
Според НАТО все още няма признаци, че Русия е готова за изтегляне на войските и за деескалация на напрежението. 
 
√ България подкрепя териториалната цялост на Украйна с официална декларация 
България подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Това е реакцията на Външно министерство по 
отношение на законопроекта, гласуван от Руската дума за признаване на Донецк и Луганск за независими републики. 
Цялата декларация можете да видите ТУК 
Реакцията беше предварително обявена от външния министър. Тя, заедно с депутатите от ресорната парламентарна 
комисия близо два часа при закрити врата изслушваха посланика на Украйна у нас за ситуацията в страната. 

https://www.mfa.bg/bg/news/32865
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Декларацията на МВнР е вследствие получена вербална нота от украинското посолство. В текста се посочва, че Република 
България: 

• Неизменно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати 
граници, включително в нейните териториални води; 

• Подкрепя европейската перспектива на Украйна; 

• Не признава и осъжда незаконното анексиране на Крим. 

• Осъжда агресивните действия на Руската федерация, водещи до безпрецедентно ескалиране на военното 
напрежение в Европа до нивата от времето на Студената война и призовава за деескалация. 

• Действия по признаване на независимостта на т.нар. "Луганска Народна Република" и "Донецка Народна 
Република" са абсолютно неприемливи и са равнозначни на денонсиране на Минските споразумения. 

От България Виталий Москаленко поиска конкретна помощ, включително и отбранителни въоръжения. 
"Дипломатическите усилия продължават, виждате, че са на най-високо ниво. Но въпреки това ескалацията не спада. 
За съжаление, украинската страна ни връчи днес нота за подкрепа на запазване териториалната цялост и 
суверенитета на Украйна и най-вече последните решения от вчера, предстоящи решения на Руската Дума. Външно 
министерство вече отговори в подкрепа на украинската страна", заяви министър Теодора Генчовска 
Кризисният щаб във Външно следи положението и на българите в Украйна. 
"Следим ситуацията, за съжаление сме готови наистина за всякакви варианти. По отношение на българските, които 
са украински граждани, към момента 68 лица са регистрирани, които не са заявили желание да бъдат изведени. Мисля, 
че има само две желания, на двама души, които при крайна необходимост, биха се съгласили да бъдат включени в 
конвой", обясни министър Генчовска. 
Тя съобщи още, че съюзниците по НАТО нямат информация, която да удостовери руско изтегляне от границите с Украйна. 
БНТ: Има ли достоверна информация, която да потвърждава частично изтегляне на руски сили от границата, има 
ли такова съгласие ред съюзниците по НАТО? 
Теодора Генчовска: Да кажем по-скоро не. 2018, 2014 г. имаше подобни сценарии, този път наистина сме готови на 
всякакви действия, както съюзниците в НАТО, така и ЕС. Утре има извънреден Европейски съвет, който ще вземе 
участие премиерът по темата Украйна. 
Украинският посланик Виталий Москаленко призова България за дипломатическа и всякакъв друг тип подкрепа, която 
страната ни може да окаже в този момент. 
"Информация реална и действителна относно изтеглянето на каквито и да е войски, потвърдена, не съществува. 
Абсолютно отговорно това заявявам. Напротив - докато наблюдаваме ситуация, количество на руските войски по 
границата на Украйна, се увеличава и увеличава", заяви той. 
Москаленко посочи, че информацията от Русия е част от хибридната кампания на руската страна, която не е спирала през 
последните 8 години. И благодари на България. 
"Много сме благодарни на Република България, че абсолютно едноставно заявява постоянно това, че поддържа 
териториалната цялост и суверенитета на Украйна в международно признатите граници, включително и морските 
граници, както и отрицание на анексия на Крим", каза той. 
Посланикът призова България и за конкретна материална подкрепа: 
"Отбранителни въоръжения, по принцип има в България определени видове на отбранително въоръжение, но 
например - елементарно: бронирани жилетки, каски, средства за свръзка", каза Москаленко. 
Не стана ясно дали българската страна се е ангажирала с такава подкрепа. 
Междувременно руският президент Владимир Путин съобщи вчера, че Русия ще се придържа към Минските 
споразумения. 
 
БНР 
 
√ Президентът ще посети предприятия в Пловдив, Сливен и Бургас 
Президентът Румен Радев ще посети производствени предприятия в Пловдив, Сливен и Бургас. 
Обиколката ще започне с посещение в завод на компания за цветни метали „КЦМ 2000“ в Пловдив и ще продължи в 
„Оранжериен комплекс“ - Сливенски минерални бани. 
Държавният глава ще бъде и в завода „Трансвагон“ АД в Бургас. 
 
√ Депутатите обсъждат на първо четене премахване на „златните паспорти“ 
Народното събрание ще обсъди на първо четене премахване на т.нар. златни паспорти, свързани с режима за гражданство 
срещу инвестиции. 
В дневния ред са и окончателните промени в закона за водите, които предвиждат прехвърлянето на Националния институт 
по метеорология и хидрология (НИМХ) към  министерството на околната среда и водите. 
Правителството и ДПС са внесли идентични промени, с които се предвижда отмяна на възможността за предоставяне на 
българско гражданство при облекчени условия срещу направени инвестиции. 
Заявката за тази законодателна промяна дадоха поотделно и премиерът Кирил Петков и ДПС. 
„Тези златни паспорти са един порок, който ние приоритизираме да премахнем от… до“, каза министър-председателят. 
„Още повече, че Европейската комисия подготвя такова законодателство и за забрана на този вид паспорти“, посочи от 
своя страна Йордан Цонев, депутат от ДПС. 
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Водещите вносители от ДПС, Мустафа Карадаъй и Делян Пеевски, в отделен законопроект предлагат в тримесечен срок от 
влизането в сила на закона да се извърши пълна проверка на всички преписки по придобиването на инвестиционното 
гражданство и при установени нарушения, то да бъде отнемано. 
Депутатите ще обсъдят и спорните промени в закона за водите, които изваждат Националния институт по метеорология и 
хидрология от министерството на образованието и го прехвърлят на пряко подчинение на екоминистъра. 
Законодателната поправка предизвика съпротивата на учените, които се опасяват, че при подобно прехвърляне няма да 
получават адекватно финансиране за научната си дейност. Още вчера директорът на Института проф. Христомир Брънзов 
обяви готовността на учените за протест. 
„Тяхно право е да изберат формата на протеста“. 
Синоптиците поискаха и спешна среща с премиера. 
Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено 
осигуряване. Между двете разглеждания на законопроектите има редица предложения, сред тях - запазване на 
максималния осигурителен праг на 3000 лева. 
В началния вариант на законопроекта прагът се повишава до 3400 лева от 1 април. 
Предвидени за днес са и заседания на комисиите по транспорт и отбрана. 
 
√ Кабинетът: България ще разчита на своята ядрена енергетика и ще я развива 
България ще продължи да разчита на своята ядрена енергетика и ще я развива, заяви говорителят на правителството Лена 
Бориславова. По-рано вчера от БСП критикуваха премиера Кирил Петков за това, че публично се е обявил против проекта 
АЕЦ „Белене“. 
Според Бориславова предстои да бъде решено от каква нова ядрена мощност се нуждае страната: „Както е залегнало в 
коалиционното споразумение, е въпрос на допълнителен анализ и съгласуваност - въз основа на изнесени данни, кой 
проект е най-правилно да бъде доразвит. Дали това е АЕЦ „Белене“, или АЕЦ „Козлодуй“, без да изказваме преференция 
на един от двата на този етап“. 
Вицепремиерът Корнелия Нинова отрече да има напрежение в управляващата коалиция по темата "АЕЦ Белене": „Според 
мен е малко преувеличено това напрежение, диалогът е нормален. Това, което според нас би трябвало да се случи, е по-
скоро да се свика този експертен състав - всяка партия да даде експерти и те да направят най-доброто приложение за 
България, което ние след това политически да обсъдим и да вземем като решение, нищо особено“. 
Другите партньори в управляващата коалиция също отрекоха да има разнобой по въпросите на ядрената енергетика.  
 
√ Премиерът ще участва в срещата на върха ЕС - Африкански съюз 
Министър-председателят Кирил Петков заминава днес, 17 февруари, за Брюксел, където ще участва в среща на членовете 
на Европейския съвет. Европейските лидери ще обсъдят ситуацията между Русия и Украйна, съобщават от 
правителствената пресслужба. 
Програмата на българския премиер ще продължи с участие в Шестата среща на върха между Европейския съюз и 
Африканския съюз (АС), която се провежда в рамките на 2 дни. Форумът на най-високо ниво има за цел да създаде 
амбициозен и ориентиран към бъдещето алианс с Африка, който може да изгради пространство на просперитет и 
стабилност с подкрепата на трансформиращ инвестиционен пакет. Темата е заложена като приоритетно направление за 
настоящото Френско председателство на Съвета на ЕС. Председател на АС в момента е Сенегал. Пандемията от COVID-19 
също ще бъде във фокуса на вниманието на лидерите по време на срещата на върха в Брюксел. 
В рамките на форума се предвижда провеждане на тематични кръгли маси като всяка от тях ще бъде съпредседателствана 
от държава членка на Европейския и на Африканския съюз. Министър-председателят Кирил Петков ще вземе участие в 
кръглата маса, посветена на финансирането за устойчив и приобщаващ растеж.  
В изказването си българският премиер ще изтъкне позицията на страната ни за значимостта на развитието на 
сътрудничеството с държавите от Африканския съюз в рамките на ЕС и в двустранна перспектива. В този контекст усилията 
са насочени към разширяване на търговските връзки и увеличаване на инвестиционните възможности. 
В Брюксел министър-председателя Кирил Петков ще проведе редица двустранни срещи. 
 
√ Илиян Михов и Любомир Каримански се споменават като кандидати за управител на БНБ 
Михов има ангажимент да довърши мандата си като ректор до 31 август 2023, обявиха за БНР от INSEAD 
Икономистът професор Илиян Михов, който е едно от имената, спрягани за кандидат за управител на БНБ, има ангажимент 
да завърши мандата си като ректор на Европейския институт по управление на бизнеса INSEAD. Това съобщиха за БНР от 
висшето учебно заведение в Сингапур. Мандатът на ректора завършва август догодина. Освен потенциалната номинация 
на Михов, друго обсъждано име е на Любомир Каримански от „Има такъв народ“. 
Премиерът Кирил Петков нито потвърди, нито отрече варианта ректорът на престижното учебно заведение в Сингапур да 
бъде кандидатът на „Продължаваме промяната“. 
"Искам да кажа, че ако човек като Илиян Михов е на такава позиция, всички българи би трябвало много да се гордеем, но 
не знам дали това е възможно. Това е отговорът", заяви Петков пред бТВ, като подчерта, че ще бъдат обсъдени всички 
предложени имена от коалиционните партньори. 
В отговор на покана за интервю към Михов от университета отговориха за БНР, цитираме: „Бихме искали да потвърдим, че 
ректорът Михов има ангажимент да завърши мандата си, който изтича на 31 август 2023“. 
Друго спрягано име е на председателя на бюджетната комисия Любомир Каримански. Той заяви пред Нова ТВ, че най-
вероятно той ще бъде номинацията на „Има такъв народ“: 
"И вътре в партията смятам, че няма да има друг кандидат, ако съм аз". 
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Мандатът на настоящия гуверньор Димитър Радев изтече през юли миналата година. Всички парламентарни групи имат 
право да правят номинации в срок от 20 дни. С изтекли мандати са подуправителите Калин Христов и Нина Стоянова. 
 
√ Надежда Йорданова председателства заседание на ВСС 
Министърът на правосъдието Надежда Йорданова ще председателства днешното заседание на Висшия съдебен съвет. 
Очаква се на заседанието да бъдат обсъдени работата на Специализирания съд и прокуратура, както и парите за съдебната 
власт. 
 
√ МФ е против намаляване на ДДС за основни храни 
Министерството на финансите е категорично против въвеждането на намалена ставка на ДДС за основни хранителни 
продукти от малката потребителска кошница, тъй като загубите за държавния бюджет ще възлизат на 895 милиона лева, 
които няма как да бъдат компенсирани.  
В малката потребителска кошница са вписани определен тип продукти, което ще създаде проблем, тъй като намалената 
ставка за хляб "Добруджа" ще породи въпрос - например - защо не за останалите видове хляб. Подобна е ситуацията с 
рибата, като в малката кошница фигурира само замразена, а диференцираната ставка ще е стимул и за измами, тъй като 
всички видове риба в магазина в един момент ще се продават с етикет "Замразена" - дават пример експертите от 
финансовото министерство. 
Те са пресметнали също, че ако се намали ДДС за всички хранителни продукти, а не само тези от малката кошница, загубата 
за бюджета ще е 1 милиард и 200 хиляди лева, което е трудно за компенсация с други приходи. Освен това всяко 
намаляване на ДДС за определени стоки води до административна тежест и данъчни измами, а и кризисното намаляване 
на ДДС за ресторантите не доведе до намаляване на крайните цени за потребителите, аргументират се от Министерството 
на финансите. 
В хода на дискусията стана ясно, че Министерството няма да подкрепи и внесения от ИТН законопроект за намаляване на 
ДДС върху плодовете и зеленчуците с мотив, че няма доказателство, че това са социално значими стоки. 
 
√ Животновъди подават заявления за подпомагане, недоволни са от размера на помощта 
Животновъдите трябва да започнат от днес да подават заявления за подпомагане по схемата „Де минимис“.  
Държавната помощ, която се отпуска на фермерите е 24 милиона лева. 
Финансирането е насочено към стопани, които отглеждат крави, биволи, овце и кози, като целта на държавната помощ е 
да покрие част от производствените разходи по отглеждане на животните. 
Преди дни в писмо до премиера и финансовия министър животновъдите предупредиха, че са готови за национален 
протест, ако не бъдат спешно подпомогнати. 
Според тях заради кризисния период и резкия скок в цените на тока и на фуражите много стопани разпродават стадата си 
и затварят фермите. 
Размерът на помощта по схемата „Де минимис“ също е повод за недоволство - ставките варират от 45 до 11 лв. на животно, 
а пред „Хоризонт“ овцевъди определиха тези пари като подигравка, защото са достатъчни за купуване на една бала с 
люцерна. 
Фонд „Земеделие“ даде срок за кандидатстване за тези пари до 11 март и обеща да ги изпрати до 30 март. На онлайн 
среща с премиера и земеделския министър във вторник обаче овцевъдите поискаха срокът за кандидатстване да се 
съкрати до 28 февруари, а парите да се платят до 07 март. Все още няма отговор - дали това е възможно. 
 
√ НСИ: БВП нараства в края на 2021 г. с 1% на тримесечна и с 4,5% на годишна база 
Българската икономика нараства през четвъртото тримесечие на 2021 г. с 1,0% спрямо третото тримесечие, когато се 
повиши с 0,8%, показва експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ). 
Основна подкрепа за икономическата експанзия през последното тримесечие на миналата година оказва нарастването на 
крайното потребление. 
Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП се повишава през периода октомври - декември 2021 г. с 4,5%, но след 
растеж с 5% през третото тримесечие и скок с цели 7,3% през второто тримесечие. 
Икономиката понесе най-сериозен удар от въведените строги противоепидемични мерки за ограничаване на първата 
вълна на коронавирусната пандемия през второто тримесечие на 2020 г., когато БВП се сви с цели 10,1% на тримесечна и 
с 8,6% на годишна база - най-голям икономически спад в нашата страна от началото на 1997 година. 

Промяна на БВП спрямо година по-рано 
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Според експресната оценка на НСИ за последното тримесечие на 2021 година брутният вътрешен продукт в номинално 
изражение възлиза на 38,5135 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е в размер на 33,4763 млрд. лева. 
Най-голям дял в БВП отново заема крайното потребление (81,7% от БВП), което в стойностно изражение възлиза на 31,4767 
млрд. лева. През четвъртото тримесечие на настоящата година бруто капиталообразуването е за 8,2831 млрд. лева и заема 
21,5% от БВП на страната. 
Експресните данни НСИ показват, че основната причина за регистрирания икономически растеж през четвъртото спрямо 
третото тримесечие на 2021 г. е увеличението на крайното потребление с 1,3%, но след ръст с 2,7% през третото 
тримесечие, докато бруто образуването на основен капитал се свива с 2,6 на сто (след спад с 3,9% през третото 
тримесечие). 
Спрямо година по-рано крайното потребление нараства през четвъртото тримесечие на 2021 г. със 7,9% (след повишение 
със 7,1% през третото), а бруто образуването на основен капитал се понижава с цели 12,5% (след спад с 11,7% през третото). 
Външнотърговското салдо на нашата страна остава отрицателно, въпреки че износът на стоки и услуги през периода 
октомври - декември 2021 г. нараства със 7,1% след спад с 2% през третото тримесечие, достигайки 22,235 млрд. лева, 
нараствайки спрямо година по-рано с 12,9% след повишение с 10% през предходните три месеца. 
В същото време вносът през четвъртото тримесечие се повишава с 4,2% след нарастване с 2% през предходните три месеца 
на 2021 г., достигайки размер от 23,4813 млрд. лева. Спрямо четвъртото тримесечие на 2020г. вносът нараства с 11,2%, но 
след скок с 14,3% през третото тримесечие на 2021 г. 

 
 
√ Красен Станчев: Ръстът на инфлацията ще неутрализира ръста на доходите 
В Бюджет 2022 прогнозата за инфлацията е подценена, смята той 
Интервю на Георги Марков с Красен Станчев в предаването ''Нещо повече'' 
Ръстът на инфлацията ще неутрализира ръста на доходите. Това заяви категорично пред БНР икономистът Красен Станчев. 
"Да, очаква се нов ръст на инфлацията. Трудно е да се прецени колко. Вероятно хората с по-високи доходи няма да го 
усетят много. ... Очевидно през 2022 година ще растат цените. Вероятно годишният темп на нарастване на инфлацията ще 
се запази най-малко до края на годината. Причините са много - част от тях не са в България", добави той. 
Според него в Бюджет 2022 прогнозата за инфлацията е подценена. 
Икономистът подчерта, че от 10 години в България има недостиг на работна сила: 
"По статистика е 30%, а по изследвания на работодателите е 40%, което означава, че при всички случаи доходите растат, 
което пък се доказва от статистиката от 2004-та година насам в България доходите растат най-бързо в целия ЕС. Това се 
запазва и в години, когато има ръст на безработица и спад на икономиката - като през 2009-а, 2010-а, 2020-а и половината 
от 2021 г.". 
Доц. Красен Станчев обясни, че когато се увеличават разходите, плащанията през НОИ, и се увеличават данъците върху 
труда през минималните осигурителни прагове - всъщност се намаляват доходите: 
"Ако има някакво увеличение през преразпределението, то ще бъде временно, защото всяко едно увеличение ще отиде 
отново в цените. Т.е. ръстът на инфлацията ще неутрализира ръста на доходите". 
Според него средствата от Плана за възстановяване ще влязат в икономиката на страната в началото на 2023 година: 
"Вече е ясно, че т.нар. възстановяване се е състояло през ноември 2021-ва. Т.е. това ще са пари за нещо друго". 
Интервюто на Георги Марков с Красен Станчев в предаването ''Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Симеон Стоянов: 10 проекта ще бъдат развивани на българския суперкомпютър „Дискавърър“ 
Интервю на Добромир Видев със Симеон Стоянов 
"Близо 10 проекта ще бъдат развивани на българския суперкомпютър „Дискавърър“, каза за "Хоризонт до обед" проф. 
Симеон Стоянов – мениджър бизнес развитие на суперкомпютъра в София. 
Конкурсите за научните проекти бяха обявени в края на януари. Големите конкурси са за проекти с продължителност до 1 
година А конкурсите за тестово ползване или бърз достъп са за период до 4 месеца. 
Според Симеон Стоянов интересът към работа по научни проекти на машината е с добра успеваемост. 

https://bnr.bg/post/101602258/krasen-stanchev-ochakva-se-nov-rast-na-inflaciata
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"В момента вървят първите конкурси, които ще дадат достъп за голям ресурс на суперкомпютъра. Основното изискване за 
всички тези конкурси е всички резултати да бъдат публично достъпни и да бъдат използвани за некомерсиални цели. 
Два типа са конкурсите - единият е за предоставяне на дългосрочно време и използване на голям ресурс на 
суперкомпютъра, където се предполага, че хората, които кандидатстват за този ресурс, вече са минали през тестова фаза 
и могат да докажат, че задачата е наистина подходяща за суперкомпютъра и изисква този ресурс. 
За всички хора, които не са минали тази фаза, е всъщност вторият конкурс, който е т.нар. тестова фаза. При него формата 
за кандидатстване е много опростена, хората могат да кандидатстват и ако отговарят на определен брой минимални 
изисквания, те ще получат огранчено време, където могат да се натрупат тези данни", поясни още пред БНР проф. Стоянов. 
 "Силата на суперкомпютъра е, че той съдържа големи машини - съвкупност от много сървъри, които работят надеждно и 
са свързани със супер бърза мрежа между тях", разказа още експертът. 
Още по темата в звуковия файл. 
 
√ Електронни прегледи няма да има, настъпва дигитализация в здравеопазването 
Всички прегледи на пациентите ще се извършват в лекарски кабинет. Няма да бъде издадено нито електронно 
направление, нито електронна рецепта, нито направление за лабораторно изследване без да е присъствал пациента в 
кабинета. Това заяви за Радио Варна доктор доктор Каролина Златева, заместник-председател на Сдружението на 
общопрактикуващите лекари във Варна във връзка с обявеното, че всички общопрактикуващи лекари и специалисти в 
извънболничната медицинска помощ вече ще имат възможност да регистрират електронни прегледи и да издават 
амбулаторни листове в електронен формат. 
На практика това означава, че настъпва електронизация и дигитализация в здравеопазването, която е чакана отдавна, 
коментира още доктор Златева. По нейните думи всичко, което досега се е пишело на хартия вече ще е история. 
Електронния амбулаторен лист означава, че след преглед на пациента се попълва един амбулаторен лист в компютъра, 
който ще е електронен и ще формира неговото електронно досие. Кабинетите на лекарите – общопрактикуващи или 
специалисти ще се свързват електронно с лабораториите, с рентгените и по този начин пациента няма да носи навсякъде 
болнични хартиени листи и след това да си взема обратно такива документи, а всичко  това ще влиза в неговото електронно 
досие, което той ще може да вижда и да контролира достъпа до него, обясни доктор Каролина Златева. 
Предстои да се уточни по какъв начин пациентите ще могат да контролират достъпа до електронното си здравно досие, 
каза още Златева и допълни, че и към момента такова има, но достъп до него имат само хората с електронен подпис. 
Предстои да се реши как ще бъде достъпно електронното досие за всички пациенти. 
В електронното здравно досие са описани прегледи при всички лекари, през които е преминал пациента, описани са 
изследванията, които са му били предписани и лабораторните резултати, изобщо е описан целия път на пациента в 
здравната система, включително и ако е бил на лечение в болница. По този начин общопрактикуващия лекар, а и всички 
лекари от системата, виждат цялата здравна история на пациента, каза доктор Златева. 
Електронната система все още не е заработила, но се очаква това да стане тази година. До тогава работата на лекарите 
остава по стария начин – на хартия. Но това, което е важно да се знае, е че всички прегледи се извършват и ще се извършват 
при лекар в кабинет присъствено, предстои хартиите да изчезнат, допълни Каролина Златева. 
Целия разговор с доктор Каролина Златева можете да чуете в прикачения звуков файл. 
 
√ Създаде се Алианс за развитие на творческите сили у нас 
Трите авторски дружества на живите изкуства в България – „Филмаутор“, "Музикаутор“ и „Артистаутор“, се обединиха в 
ново сдружение – Алианс за развитие на творческите сили. АРТС има за цел да влезе в дневния ред на институциите и да 
балансира културната ни политика. 
Страната ни е на последно място по възнаграждения на автори – за музика, на филми и на аудиовизуални произведения, 
сочат данните на „Филмаутор“ и „Музикаутор“. Сравнението е направено със Северна Македония, Румъния, Хърватия, 
Сърбия, Полша, Чехия и Словения. 
Един културен продукт носи добавена стойност за много бизнеси, затова в развитите страни тези, които печелят от него, 
споделят част от приходите си с хората, които създават съответното съдържание. Това иска да постигне и Алиансът – да 
засили гласа на автора и цялостното експертно звучене, за да могат институциите у нас да се припознаят в тази политика. 
„Ако искаме да развиваме талант и култура, това може да се случи чрез два механизма: единият е чрез т.нар. "национално 
бюджетиране" – отпускане на средства; другото е чрез създаване на правила, в които всеки, който иска да създава 
творчески продукт, да намира форма и баланс справедливо да получава възнаграждение за него“, обясни в „Какво се 
случва“ Иван Димитров, изпълнителен директор на „Музикаутор“. Той уточни, че има дефицити в Закона за авторското 
право и сродните му права, но с малки корекции може да се постигне генерална и комплексна промяна. 
„Културата е икономика, а ние сме се обединили, за да заявим за пореден път и да настояваме тези, които създават 
култура, да получат своя справедлив и пропорционален дял от този успех“, допълни режисьорът и председател на  
„Филмаутор“ Виктор Божинов. Той подчерта, че не става въпрос за субсидиране, а за законово регулиране и промяна на 
философията на държавата в тази посока. 
„Първият и основен проблем при артистите е, че те винаги са слабата страна в преговорите с продуценти и ползватели“, 
разясни изпълнителният директор на „Артистаутор“ Симеон Христов. По негови думи обединението на трите авторски 
дружества в АРТС цели да даде гласност на проблемите в творческия сектор. Най-вече на тези, които са свързани с 
имплементирането на двете директиви, което предстои да се случи в законодателството ни. 
„Това би дало възможност на творците да имат една по-добра позиция в преговорните отношения и да знаят, че могат да 
стъпят на стабилна законова основа, която да им позволи да договарят по-добри условия в сектора, в който работят“, каза 
още Христов. 

https://bnr.bg/post/101602087/balgarskia-superkomputar-diskavarar
https://bnr.bg/post/101602388/elektronni-pregledi-nama-da-ima-podgotva-se-digitalizacia-v-zdraveopazvaneto
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Трите организации споделят опита си, който са натрупали през годините, за да изготвят нужната експертиза и 
юридическите механизми, чрез които да защитават допълнителните възнаграждения на артистите – над 5000 български 
творци и международните автори, които са дължими при вторичното използване на произведенията им. 
Подробностите чуйте в звуковия файл. 
 
√ Подем на индустриалното производство в ЕС и България в края на 2021 г. 
Индустриално производство в еврозоната и в целия ЕС нарасна стабилно през декември 2021 г. за втори пореден месец 
въпреки проблемите с веригите на доставки и растящите цени на входа на предприятията, показват последни данни на 
Евростат. 
В рамките на България производство пък се повишава за седми пореден месец. 
Производството в еврозоната се повиши през декември по-рязко от очакваното с 1,2% спрямо ноември, когато се повиши 
с 2,4%, докато очакванията бяха за доста по-слабо повишение с 0,3 на сто. В рамките на целия ЕС индустриалното 
производство се повиши с 0,7% след скок с 2,6% месец по-рано. По този начин европейското индустриално производство 
компенсира значителна част от спада в рамките на периода от август до октомври 2021 г. 
 

Графики на индекса на индустриалното производство в ЕС и еврозоната 

 
 
Скок през декември беше отчетен при производството на капиталови стоки (с 2,6% в еврозоната и с 1,8% в ЕС), докато 
производството на недълготрайни потребителски стоки се повиши в еврозоната с 0,4%, а в целия ЕС - с едва 0,1 на сто. 
Производството на потребителски стоки за дълготрайна употреба пък се понижи в еврозоната с 0,3%, а в ЕС остана на 
нивото от предходния месец. Енергийното производство в ЕС се увеличи с 0,2%, но в еврозоната се сви с 0,8 на сто. 
Най-силен производствен ръст през декември беше отчетен в Ирландия (с 10,3%), Литва (с 6,2%) и Люксембург (с 5,1%), 
докато спад отбеляза производството в Чехия (с 2,9%), Австрия (с 1,1%) и Италия (с 1,0%). 
В същото време промишленото производство в България се повиши през декември с 0,8% спрямо ноември, когато нарасна 
с 1,9%, отбелязвайки повишение за седми пореден месец. 
Спрямо година по-рано производството в еврозоната през декември 2021 г. се повиши с 1,6%, а в целия Европейския съюз 
- с 2,5 на сто. 
Спрямо декември 2020 г. промишленото производство в нашата страна нарасна с цели 14,3% след повишение с 13,7% през 
ноември, като по този показател нашата страна е изпреварена единствено от Литва (повишение с цели 33%). 

 
Индустриалното производство в страните членки на ЕС през декември (спрямо година по-рано) 

 
 

https://bnr.bg/post/101602415
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√ Германия премахва Covid мерките на 20 март 
Германия премахва мерките срещу коронавирус от 20 март. Отпадането на ограниченията ще стане в три стъпки. След 
средата на следващия месец задължително ще бъде само носенето на маски на закрито и спазването на дистанция. 
Берлин маха поетапно ограниченията, тъй като е преминала пика на сегашната вълна на разпространение на варианта 
Омикрон и над 74% от населението е ваксинирано. Решението беше взето на съвещание на премиерите на провинции с 
федералния кабинет и канцлера Олаф Шолц.  
Част от мерките обаче ще останат за хората без ваксинация.   
От следващата седмица, когато започва първият етап, се разрешават събирания на повече от 10 души. 
Във втория етап, от 4 март,  отпада правилото в магазините да бъдат допускани само ваксинирани или оздравели. Тест 
също ще е достатъчен за посещение на ресторант. Отварят се дискотеките и нощните клубове за хората, които са се 
тествали или са с три ваксини. 
Последният трети етап, когато се очаква пълното премахване на мерките, е предвиден за 20 март. Ще продължат обаче да 
се носят маски в затворени помещения, както и да се спазват правилата за дезинфекция. 
 
√ ЕЦБ: Пазарът на недвижими имоти е "ключова уязвимост" за банките в еврозоната 
Пазарът на недвижими имоти представлява "ключова уязвимост" за банките в еврозоната с оглед нарастването на 
дистанционната работа заради намалено търсене на офиси поради коронавирусната пандемия, като в същото време 
домакинствата задлъжняват повече за закупуването на скъпи жилища, предупреди в сряда Европейската централна банка, 
предаде Ройтерс. 
Централните банкери бият тревога за процъфтяващия пазар на имоти в еврозоната на фона на десетилетие на ултраниски 
лихвени проценти и разхлабеното пруденциално регулиране. 
Надзорните органи на ЕЦБ предупреждават, че търговските и жилищните имоти са станали причина за безпокойство и 
планират да разгледат по-отблизо експозицията на банките към тях. 
"Банковият надзор на ЕЦБ идентифицира експозициите на банките към секторите на търговските и жилищните недвижими 
имоти като ключова уязвимост“, посочва ЕЦБ в своя последен бюлетин. 
Във връзка с това ЕЦБ обяви планове за "целенасочен преглед" на извадка от банки със значителна експозиция към 
търговски и жилищни имоти. 
"Секторът на търговските недвижими имоти се счита за уязвим от въздействието на пандемията, докато средносрочните 
рискове от корекции на цените продължават да нарастват в сектора на жилищните имоти, като има признаци за 
потенциално надценяване на цените на жилищата и повишена задлъжнялост на домакинствата“, посочва ЕЦБ в доклада 
си. 
Експозициите на банките към търговски недвижими имоти представляват около 8% от предоставените заеми от страна на 
поднадзорните банки и над 20% от техните корпоративни заеми, съобщава още ЕЦБ. 
 
√ Очаква се Великобритания да прекрати издаването на „златни визи“ 
Във Великобритания се очаква да бъде прекратена схемата за издаване на така наречените златни визи за чуждестранни 
инвеститори на фона на събитията около Украйна и увеличаващото се руско финансово влияние на Острова. 
Би Би Си съобщи, че правителствен източник е потвърдил информацията, че следващата седмица ще бъде сложен край на 
схемата, която осигурява гражданство на чужденци с инвестиции над 2 милиона паунда. 
Схемата за „златна виза“ бе въведена през 2008 година, за да насърчи богатите хора извън ЕС да инвестират във 
Великобритания. 
Получилите такива визи по-късно могат да кандидатстват за постоянно гражданство, като процесът може да бъде ускорен 
в зависимост от размера на инвестициите. Тези хора могат да получат британски паспорт до 5 години при инвестиция от 2 
милиона паунда, до 3 години, ако инвестицията е 5 милиона или до 2 години при инвестирани 10 милиона. 
Схемата обаче е под строго наблюдение от известно време поради загриженост за злоупотреби. 
Очакваното съобщение следващата седмица идва след засилен натиск върху министрите да прекратят връзките с Русия на 
фона на заплахата за нападение срещу Украйна. 
Министерството на вътрешните работи е издало 14 516 „златни визи“ на руски граждани от 2008 година насам. 
 
3e-news.net 
 
√ Спад с 13.8%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 350.48 лв. за MWh с ден за доставка 17 
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 350.48 лв. за MWh и обем от 91 001.00 MWh с ден за доставка 17 февруари 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е понижение с 13.8 % спрямо стойността при затварянето на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) бе 372.53 лв. за MWh, при количество от 48 896.60 MWh. 
Извънпиковата енергия (42 104.40 MWh) бе на цена от 328.43 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 315.67 лв. за MWh и количество от 3674.3  MWh. 
Най-ниската стойност от 283.15 лв. за MWh (3395.4 MWh) бе отчетена за 03 часа. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ бе постигната за 09 часа – 505.92 лв. за 
MWh при количество от 4076 MWh. Висока остана стойността и за 19 часа – 449.82 лв. за MWh ( 4021.5 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент бе 239.93 лв. за MWh при количество 3036.2 MWh. 
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Спрямо стойността от 406.50 лв. (207.84 евро) за MWh за 16 февруари 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 17 февруари 2022 г. се понижава до 350.48 лв. за MWh по данни на БНЕБ или 179.20 евро за MWh (спад с 13.8 
%), според www.energylive.cloud  
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 16 февруари 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията бе 2 053.20 MWh при средно претеглена дневна цена от 458.70 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     32,07%     2163.99 
КондензационниТЕЦ   48,52%     3274.02 
ТоплофикационниТЕЦ   5,48%     370.06 
ЗаводскиТЕЦ    2,40%     161.88 
ВЕЦ     0,18%     12.42 
МалкиВЕЦ    1,46%     98.24 
ВяЕЦ     2,90%     195.51 
ФЕЦ     6,32%     426.22 
Био ЕЦ     0,67%      45.52 
Товар на РБ          5050.31 
Интензитетът на СО2 е 445g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Участието на ВЕЦ в енергийния баланс на страната за времето от началото на годината до 13 февруари намалява със 
значителните 32.04 % 
Спрямо аналогичния период на 2021 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа расте с 11.23 процента, а в 
разпределителната – с 20 на сто 
Производството и потреблението на електроенергия продължават да растат. Салдото (износ-внос) остава положително, но 
както и през предходни отчетни периоди, запазва тенденцията за изменение в посока спад. Затова пък делът на базовите 
централи отново върви в посока към повишение. Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) остава 
положително, но спрямо по-ранни отчетни периоди се наблюдава понижение. Значително намалява делът на 
водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор 
(ЕСО) за енергийния баланс на България за периода от 1 януари до 13 февруари 2022 г. (01.01.2022 г. – 13.02.2022 г.) спрямо 
аналогичния период на 2021 г. 
Производството на електроенергия от първия ден на януари до тринадесетия ден на месец февруари се повишава с 24.79 
% до обем от 7 293 634 MWh (плюс 24.62 % отчетени преди седмица за сравняван период до шестия ден на февруари). За 
сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. производството на електроенергия е било в обем от 5 844 913 
MWh. 
По-добри са и данните за потреблението на електроенергия, което за сравнявания период от началото на януари до 
първите тринадесет дни на февруари нараства с 5.35 % и достига до обем от порядъка на 5 697 633 MWh (плюс 5.25 % 
преди седмица за периода до 6 февруари). Година по-рано, за същия период потреблението на електроенергия е 
възлизало на 5 408 035 MWh. 
Салдото (износ-внос) остава високо в процентно отношение. Все пак, спрямо предходни отчетни периоди за пореден 
отчетен се наблюдава процес на бързо свиване. Според данните на системния оператор, за периода от първи до 
тринадесети февруари салдото (износ-внос) се повишава със значителните 265.32 %,  достигайки до обем от 1 596 001 MWh 
(плюс 276.86 % отчетени преди седмица, плюс 313.35 % преди две седмици). За сравнявания период на 2021 г. салдото 
(износ-внос) е било в обем от 436 878 MWh. 
Делът на базовите централи не само остава висок, но и продължава да се увеличава. Така например, за времето от първия 
ден на месец януари до тринадесетия ден на февруари участието на базовите централи нараства с 35.41 %, или до 6 294 405 
MWh (34.06 % отчетени преди седмица). През посочените  дни на предходната година делът на базовите централи е бил в 
обем от 4 648 576 MWh. 
Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) запазват положителното си участие, както в преносната, така и в 
разпределителната мрежи, въпреки наблюдаваното изменение в посока на спад. 
Участието на ВЕИ в преносната мрежа от първия ден на януари до тринадесетия ден на февруари тази година нараства с 
11.23 % до обем от порядъка от 190 751 MWh (плюс 17.85 % преди седмица, плюс 22.53 % преди две седмици). Година по-
рано, през аналогичния период ВЕИ са участвали в преносната система с обем от 171 490 MWh. В частност тези 
положителни данни са в резултат на по-доброто участие на вятърните (плюс 5.45 %) и фотоволтаични (плюс 41.35 %) 
централи, а също и на биомасата (плюс 4.53 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравняван период от 01.01 – 13.02 тази година се увеличава със 
съществените 20.00 % и достига до обем от 258 286 MWh (плюс 25.21 % преди седмица). За същото време през предходната 
2021 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от 215 234  MWh. В частност, тези по-добри резултати се 
дължат на участието вятърните (плюс 20.15 %) и фотоволтаични (плюс 30.94 %) централи, въпреки отрицателните данни по 
отношение на биомасата (минус 20.59 %). 
Участието на ВЕЦ за времето от първия ден на месец януари до тринадесетия ден на февруари намалява значително – с 
цели (минус) 32.04 % до обем от 550 192 MWh (минус 29.01 % преди седмица, минус 24.71 % преди две седмици). За 
сравнение, през аналогичния период на предходната 2021 г. ВЕЦ са участвали с обем от 809 613 MWh. 

http://www.energylive.cloud/
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Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Компании от България ще могат да участват в проекти на Европейската космическа агенция 
България все още е само кооперираща държава, а не пълноправен член на ESA 
Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер и генералният директор на Европейската космическа агенция (ESA) 
Йозеф Ашбахер подписаха в Тулуза ново разширено Споразумение за европейска кооперираща държава между България 
и агенцията, съобщи пресцентърът на министерството на иновациите. 
Така български фирми и научноизследователски организации ще могат да участват в процедури за подбор и да реализират 
своите проекти с космическо приложение. 
Споразумението осигурява достъп до младежките програми на ЕКА за магистри и стипендианти, както и възможност за 
участие във взаимния обмен на експерти, научна и техническа информация, данни и стоки от областта на космическата 
наука, технологиите и приложенията. 
"Договореното в Споразумението отразява амбициите на България за активизиране на космическите дейности, 
изграждане на устойчиви и конкурентоспособни космически сектор и наука и активно участие в европейските инициативи 
и програми в областта на космоса", се казва в съобщението. 
Споразумението предвижда изпълнение на План за Европейска кооперираща държава, чиято цел е да повиши готовността 
на българския космически сектор за пълноценно участие в програмите на ESA при бъдещо пълноправно членство на 
страната ни в агенцията. 
 
√ Еврозоната отчита най-големия търговски дефицит от 13 години 
Графика на деня, 16.02.2022 г. 
 

 
Графика: Bloomberg 

 
Еврозоната отчете търговски дефицит от 9,7 милиарда евро през декември, според данни на Евростат, публикувани във 
вторник.  
Най-големият недостиг от 2008 г. насам се дължи главно на вноса на енергия. И все пак, въпреки тези отрицателни 
показания през последните два месеца на 2021 г., регионът показа търговски излишък за годината като цяло, макар и да 
има спад от над 100 милиарда евро до 128,4 милиарда евро. 
 
√ ЕС ще разгледа освобождаване на резервни квоти при шокови цени на въглеродния пазар 
Референтните въглеродни разрешителни на ЕС паднаха с цели 3,7% след новините 
Водещият евродепутат Петер Лизе предложи Европейският съюз да освободи някои разрешителни, държани в резерв на 
въглеродния пазар, ако цената им скочи над определени граници, предаде Bloomberg. 
Лизе, германски член на Европейския парламент от ЕНП, се стреми да засили механизма за предотвратяване на 
прекомерен ръст на цените като част от мащабна реформа на системата за търговия с емисии на ЕС. Допълнителното 
предлагане ще бъде разрешено, ако за повече от шест последователни месеца средната цена на разрешителното е повече 
от два пъти по-висока от средната през предходните две години, според набор от изменения, които той внесе в комисията 
по околна среда на събранието в сряда. 
Референтните въглеродни разрешителни на ЕС паднаха с цели 3,7% след новините за плановете му и се търгуваха с 2,9% 
надолу при 88,52 евро за тон към обяд в Амстердам. 
Цените на емисиите в ЕС се увеличиха повече от два пъти през последната година и достигнаха рекордно високо през 
миналата седмица на фона на по-строгите политики за климата и безпрецедентна енергийна криза. Скокът в разходите 
предизвика призиви на някои държави като Полша за ограничаване на ролята на спекулативните инвеститори. 
Енергоемките индустрии - обикновено големи замърсители - изразиха опасения, че скокът на цените вреди на тяхната 
конкурентоспособност спрямо конкурентите извън 27-членния блок. 
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Съгласно предложението на Лизе, ако задействането на ценовото ниво започне, Европейската комисия ще трябва да 
освободи 100 милиона въглеродни квоти за период от шест месеца от резерва за стабилност на пазара, според 
изменението, видяно от Bloomberg News. 
„Мерките в случай на прекомерни колебания на цените ще бъдат засилени целенасочено, за да се подобри оценката и 
реакцията на неоправдано изменение на цените“, каза Лизе в измененията. „Тези целенасочени подобрения трябва да 
продължат да гарантират правилното функциониране на въглеродните пазари." 
Допълнителни разрешителни 
Измененията на Лизе предвиждат, че ако след изтичането на шестмесечния период цената все още се квалифицира като 
прекомерна, комисията трябва да свика среща с държавите-членки, за да прецени дали увеличението съответства на 
променящите се пазарни основи. Ако развитието на цените не бъде съгласувано, държавите-членки ще трябва спешно да 
решат да осигурят повече доставки, например чрез предлагане на някои правителствени търгове на разрешителни за 
въглерод. 
 

 
 
Промените ще предизвикат „умерено по-бърза“ намеса на ЕС на пазара на въглеродни емисии в случай на ценови шокове, 
според документа. 
Настоящата разпоредба за предотвратяване на прекомерен ръст на цените, включена в член 29а от Закона за пазара на 
въглеродни емисии, е двусмислена и никога не е била използвана. Той задължава Европейската комисия да свика среща 
на представители на правителството, ако в продължение на повече от шест последователни месеца цената на въглерода 
е повече от три пъти по-висока от средната цена през предходните две години. 
При условие, че ръстът на цените не е оправдан от пазарните основи, държавите-членки могат да решат да продадат 
повече квоти, за да добавят към предлагането на разрешителни и да помогнат за понижаване на цената. 
По-голяма прозрачност 
Лизе също така предложи, след като Европейският орган за ценни книжа и пазари разкрие дългоочаквания доклад за 
търговията с емисии до края на март, Европейската комисия да предложи мярка за въвеждане на механизъм за 
прозрачност за въглеродния пазар на ЕС. След това ЕОЦКП следва редовно да наблюдава целостта и прозрачността на 
системата за търговия с емисии и може да дава препоръки за подобрение. 
„Насочените подобрения биха могли например да включват модификация на отчитането на позиции, заемани от различни 
категории участници, и механизми за наказания за пазарна злоупотреба“, каза той в документа. 
За да бъдат одобрени, измененията на Лизе ще трябва да спечелят подкрепа от мнозинството в Европейския парламент и 
подкрепа от мнозинството от държавите-членки. В първия етап от законодателния процес в Европейския парламент 
комисията по околна среда трябва да гласува за преразглеждане на въглеродния пазар през май.  
"Спекуланти“ на въглеродния пазар 
Полша призова Европейския съюз да въведе „механизми за контрол“ на въглеродния пазар на блока и да ограничи 
участието на финансовите спекуланти в схемата, съобщи полското правителство във вторник. 
Полският министър на климата Анна Москва се срещна с върховния представител на ЕС по въпросите на климата Франс 
Тимерманс в Брюксел в понеделник, за да обсъди плановете на Брюксел да преразгледа своя въглероден пазар. 
Полша разчита на въглища за повече от 70% от енергията си и отдавна твърди, че политиките на ЕС в областта на климата 
трябва да вземат предвид, че този енергиен микс прави постигането на целите за климата по-скъпо, отколкото за другите 
членове на ЕС. 
Други страни обаче виждат по-високите цени на CO2 като основен стимул за компаниите да инвестират в зелените 
технологии, необходими на ЕС, за да постигне целта за намаляване на емисиите с 55% спрямо нивата от 1990 г. до 2030 г. 
Миналата седмица Полша изпрати в Брюксел своите искания относно ETS и изгради коалиция от страни, които също искат 
да реформират търговската система, се казва в изявление на Варшава. 
„За нас е изключително важно да изтеглим финансовите институции от пазара на ETS възможно най-скоро. Второто 
ни искане е да се откажем от изтеглянето на безплатни квоти“, се казва в изявлението. 
Индустриите получават дял от безплатни квоти за CO2, за да могат да се конкурират с международни конкуренти, които 
нямат разходи за CO2, но Брюксел иска постепенно да ги прекрати, за да накара индустриите да ограничат емисиите. 
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Москва каза, че Брюксел трябва да въведе „механизми за контрол“ на пазара, без да уточнява какво ще направят те. 
„В момента Европейската комисия е безпомощна и юридически и формално не може да се намесва в този пазар, като се 
аргументира, че това е свободен пазар“, каза тя. 
Москва каза също, че реформите в политиката на ЕС в областта на климата трябва да бъдат одобрени единодушно от 
страните от ЕС, което означава, че една държава може да ги блокира. Полша заяви, че подкрепя целите на зелената 
трансформация, но те трябва да вземат предвид тяхното социално и икономическо въздействие.  
 
 
√ Цените на въглеродните емисии в ЕС стават политически чувствителни 
ETS е пазар на политики, в който както предлагането, така и търсенето на квоти се определят от законодателната 
рамка, която може да бъде променяна от политиците 
Квотите за емисии в ЕС се увеличиха до повече от 90 евро на тон, което е с повече от 150% в сравнение със същия период 
на миналата година до най-високото им ниво в историята, което ги отвежда до политически чувствително ниво, пише 
Bloomberg. 
Покачващите се разходи за квоти за емисии на въглероден диоксид са резултат от бързото икономическо възстановяване 
с интензивно производство след рецесията, предизвикана от коронавирус. Рекордната цена на газа също така насърчи 
енергийните генератори да работят с въглищни агрегати за повече часове тази зима, въпреки относително ниските 
температури досега. 
Централите, работещи с въглища, отделят много повече въглероден диоксид на мегаватчас произведена мощност, 
отколкото газовите централи, което само увеличи търсенето на квоти. 
Като се има предвид фиксираното предлагане на квоти съгласно Схемата за търговия с емисии (ETS) на ЕС, резултатът е 
скок в цената им. 
Системата за ограничаване и търговия на ЕС е умишлено проектирана да генерира постепенно по-високи цени, за да 
насърчи намаляването на емисиите на въглероден диоксид при възможно най-ниска цена. 
Системата също така е предназначена да насърчи разработването и финансирането на внедряването на алтернативни 
енергийни системи с нулеви емисии. 
Досега ограниченията за емисии на системата се прилагат само за ограничен брой предприятия, занимаващи се с 
производство на електроенергия и топлинна енергия, енергоемки индустрии и търговска авиация. 
Но политиците обмислят дали да приложат системата към по-голям брой предприятия и промишлени сектори в бъдеще. 
Въпреки това, бързото нарастване на цените на емисиите ги извежда до политически чувствително ниво и вероятно ще 
засили контрола върху системата и дали тя е готова да бъде разширена в повече промишлени сектори.  
Без стимул за улавяне на въглерод 
Текущите цени са почти тройни от $40, които икономистът Уилям Нордхаус посочи като оптимална цена на въглерода в 
речта си за приемане на Нобеловата награда за икономика за 2018 г. Улавянето и съхранението на въглерод, или CCS, 
процес, който отделя CO2 и го отвежда в подземни скални образувания, трябва да струва от около $62 до $125 на тон, въз 
основа на проучване от миналата година на Международната агенция по енергетика. 
Цената може да се повиши още. Лоусън Стийл, анализатор на въглеродни и комунални услуги в Berenberg, очаква да види 
пик от 150 евро на тон през първите три тримесечия на тази година. Мениджърът на петролния хедж фонд Пиер Андуран 
и анализаторът на зелените финанси Марк Люис са на същото мнение, като заявиха миналия месец, че е необходима цена 
от 90 до 150 евро, за да се насърчат основните емисионни сектори на континента да се декарбонизират, напомня 
Bloomberg. 
 

 
 
И все пак въпреки нарастването на производството на енергия от възобновяеми източници в Европа през последното 
десетилетие, много от индустриите, които трябва да се появяват, за да се възползват от тази драстична промяна в 
разходите, остават в начален стадий. 
Вземете улавянето на въглерод, зряла технология, която вече се използва широко за извличане на допълнителен суров 
петрол от петролни находища. Тя не успя да изиграе обещаната си роля в намаляването на емисиите в енергийния сектор 
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до голяма степен, защото добавянето му към базовата цена на енергията, работеща с въглища или газ, произвежда 
електроенергия, която не може да се конкурира с възобновяемите енергийни източници по цена. 
Покачващата се цена на въглерода обаче, заедно с необходимостта от гъвкава технология за генериране, която да покрие 
пропуските във вятъра и слънчевата енергия, трябва да осигури точно модела на приходите, от който технологията се 
нуждае. Комуналните компании, които могат да осигурят захранване при поискване, докато плащат $100 за улавяне и 
съхранение на тон въглерод, трябва да предпочетат това пред плащането на $150 за разрешително за емисии. 
Едно от обясненията за неуспеха на инвестициите е, че технологията се движи за години, докато пазарите се движат за 
минути. Големите промишлени предприятия, използващи революционни технологии, отнемат по-голямата част от 
десетилетие от замисъла до завършването, но въглеродът в ЕС продължи устойчиво на север от 30 евро на тон едва 
миналата година. Ако случаят е такъв, очаквайте да видите серия от съобщения за зелени проекти през следващите години, 
които ще са гигантски в сравнение с видяното досега. 
 

 
 
Друга възможност е, че замърсителите с въглерод залагат, че могат просто да прехвърлят разходите върху потребителите 
и в крайна сметка на правителствата. 
Това по същество се случва във Великобритания, където нарастващата цена на газа удари домакинствата и доведе до пакет 
от държавна подкрепа от близо 9 милиарда паунда за предотвратяване на криза в разходите за живот. Това би разрушило 
цялата цел на ETS, която е да гарантира, че замърсителите плащат, и съответно да променят поведението си. 
По-логичното обяснение е, че големите емитенти залагат, че промяната в цените на въглеродните емисии е мимолетно – 
предчувствие, потвърдено от техния спад от 6,3% в сряда, след като ключов европейски законодател каза пред репортери, 
че системата ще трябва да бъде настроена, за да предотврати скокове на цените. 
С намаляването на разрешенията - със скорост от 2,2% годишно (и 4,2% годишно от 2024 г.) - е трудно да се види как пазарът 
не успява да остане в дефицит, фактор, който би трябвало да е възходящ за цените.  
Емисиите в енергийния сектор в Европа вероятно ще се повишат през следващите няколко години, тъй като атомните 
централи се изключват по-бързо, отколкото се заменят от генераторите от възобновяеми източници. И все пак 
минималната цена – като тези, въведени в Швеция и Великобритания и предложена от новото правителство на Германия 
– може да помогне да се убеди индустрията, че разходите за декарбонизация няма да бъдат подкопани от бъдещ спад на 
пазара на въглерод.  
Политическа чувствителност 
ETS е пазар на политики, в който както предлагането, така и търсенето на квоти се определят от законодателната рамка, 
която може да бъде променяна от политиците. 
Обратно, петролът и газът са стокови пазари, на които както физическото предлагане, така и търсенето се определят до 
голяма степен от външни сили, които не могат лесно да бъдат променени от политиците в краткосрочен или средносрочен 
план. 
И на пазарите на политики, и на стоковите пазари обаче, чувствителността на цените за бизнеса, домакинствата и 
избраните политици зависи от редица фактори. 
Ценови нива в сравнение с неотдавнашен опит; посока на промяна; темп на промяна; очаквания за бъдещето; и 
относителната промяна в сравнение с други цени и доходи определят кога цените стават проблемни. 
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Освен това честотата, с която потребителите и предприятията се сблъскват с цените и техният дял от общите приходи или 
разходи, играят важна роля при определянето на видимостта и чувствителността на цените. 
Комбинацията от рекордно високи цени на емисиите, ескалацията им с повече от 150% през последната година и 
очакванията, че те могат да се повишат още повече в бъдеще, са индикатори, че те стават все по-значими. 
Цените на емисиите се покачват много по-бързо, отколкото предприятията или потребителите могат да ги компенсират, 
като инвестират в нови енергийни технологии или променят поведението си, за да намалят емисиите и да ограничат 
разходите. 
Тясно приложение 
Потенциалът за непредсказуема и вредна волатилност на цените е причината, поради която системите за ограничаване и 
търговия обикновено са по-лоши от въглеродните данъци, които осигуряват постепенно и предвидимо увеличение на 
цената на емисиите. 
На стоковите пазари политиците трябва да приемат нестабилността, защото имат малък или никакъв контрол върху 
предлагането или търсенето на физическата стока. 
На пазарите на политики обаче приемането на волатилността е преднамерен избор, тъй като политиците винаги могат да 
променят предлагането или търсенето на квоти, за да изгладят корекциите, по същия начин, по който могат да създават 
пари или кредит. 
Понастоящем политическата видимост и чувствителността на ескалиращите цени на емисиите са ограничени, тъй като те 
се плащат от сравнително малък брой предприятия. 
За повечето потребители и предприятия нарастващите разходи за емисии остават малка част от общите им разходи и по 
същество са невидими. 
Но неотдавнашната нестабилност в цените на емисиите вероятно ще даде на политиците пауза, преди да разширят ETS 
към повече предприятия и по-голям брой сектори. 
Повишаването на цените на петрола, газа и електричеството е чувствително, но поне политиците могат до голяма степен 
да се откажат от отговорност за тях. 
Дори тогава европейските политици наскоро се опитаха да притъпят въздействието чрез временни ценови ограничения, 
отстъпки на сметки, субсидии и намаляване на данъците. 
Подобни увеличения на цените на емисиите, които засягат по-широк кръг от предприятия и потребители, биха били по-
трудни за отхвърляне и биха били политически неустойчиви.  
Циклични цени 
Цените на емисиите винаги са имали важен цикличен компонент и е вероятно да паднат, когато бизнес цикълът тръгне 
надолу. 
В бъдеще по-добрите запаси от газ, по-ниските цени на газа, по-малкото изгаряне на въглища и вземането на печалби от 
хедж фондовете също вероятно ще доведат до отстъпление на цените на квотите. 
В краткосрочен план обаче ограниченото предлагане и силното търсене ги тласкат нагоре и към нива, които вероятно ще 
окажат много по-голям натиск върху политиците. 
Дизайнът на ETS е преследван от срива на цените до нулеви или много ниски нива под 10 евро за тон през 2007-2008 г. и 
отново през 2011-2017 г. 
И в двата случая по-високото от очакваното предлагане на квоти съвпадна с по-ниско от прогнозираното търсене в резултат 
на по-ниско ниво на икономическа активност. 
Политиците реагираха чрез съзнателно намаляване на предлагането на квоти, за да осигурят по-високи цени и по-бързо 
намаляване на емисиите в съответствие с нетната нулева стратегия на ЕС. 
Но пазарът се затегна много по-бързо от очакваното в резултат на бързия икономически подем след рецесията на 
коронавирусa и фокуса му върху енергоемко производство, а не услуги. 
Кризата с газ и електроенергия в Европа през зимата на 2021/22 г. засили притискането на наличните доставки, като 
принуди производителите на електроенергия да работят с мощности, работещи с въглища за повече часове. 
От своя страна хедж фондовете и други инвеститори са предвидили, ускорили и засилили покачването на цените чрез 
натрупване на квоти. 
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Резултатът е, че цените се покачиха много по-бързо, отколкото са очаквали политиците, когато предлагането на квоти беше 
затегнато, което постави пазара в светлината на прожекторите.  
 
√ Инфлацията в Китай се забавя, давайки възможност за облекчаване на политиката 
Индексът на цените на производител (PPI) се е увеличил с 9,1% спрямо година по-рано 
Фабричната инфлация в Китай се понижи до най-бавния си темп от шест месеца, а ръстът на потребителските цени също 
се смекчи през януари на фона на отслабването на търсенето в сектора на имотите, новите ограничения на коронавируса 
и усилията на правителството да овладее нарастващите разходи за материали. 
Индексът на цените на производител (PPI) се е увеличил с 9,1% спрямо година по-рано, се казва в изявление на 
Националното статистическо бюро (НБС) в сряда, по-бавно от прогнозата за 9,5% ръст и 10,3% увеличения през декември. 
Това беше най-слабото темпо от юли насам. 
Докато цените на производителите във втората по големина икономика в света остават повишени благодарение на 
критичните проблеми с доставките и в страната и в чужбина, относително благоприятната потребителска инфлация в Китай 
контрастира с натиска върху разходите, наблюдаван в повечето други икономики, пише Bloomberg. 
 

 
 
Анализаторите смятат, че охлаждащата инфлация може да предостави възможност на Народната банка на Китай (PBOC) 
да облекчи политиката в подкрепа на забавящата се икономика, дори когато големите централни банки на други места 
затягат политиката. 
„Опасенията за инфлацията е малко вероятно да възпрепятстват Народната банка на Китай от повече мерки за разхлабване 
на политиката“, каза Шеана Юе, китайски икономист в Capital Economics. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в Китай се повиши с 0,9% миналия месец спрямо година по-рано. Икономистите 
очакваха ръст от 1% след ръст от 1,5% през декември. 
„По-ниската инфлация отразява слабото вътрешно търсене“, каза Дживей Джанг, главен икономист в Pinpoint Asset 
Management. "Макрополитиките станаха по-подкрепящи, но е необходимо време, за да се предаде въздействието върху 
икономиката." 
Китайската икономика, особено нейният огромен производствен сектор, се бори с повишените производствени разходи 
поради високите световни цени на енергията. 
През януари цените за добив на въглища се повишиха с 51,3% на годишна база, а цените за добив на нефт и газ скочиха с 
38,2%. 
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Китайският държавна планова агенция по-рано този месец каза, че глобалната инфлация вероятно ще продължи известно 
време, но изрази увереност в способността на страната да се справи с необичайните колебания на цените. 
Националната комисия за развитие и реформи (NDRC) заяви, че очаква инфлацията на цените на производител да се забави 
още тази година, докато инфлацията на потребителските цени се повишава.  
PBOC намали лихвените проценти и вкара пари във финансовата система, за да намали разходите по заеми, като се очакват 
още стъпки за облекчаване. 
Юе от Capital Economics очаква по-нататъшно намаляване на лихвите преди средата на годината. 
Възможността за облекчаване е рядък лукс, на който се радва Китай, за разлика от развитите централни банки, които или 
започнаха да повишават лихвените проценти, или се очаква да го направят през тази година. 
 

 
 
В същото време политиците са предпазливи от разхлабване на кредитните условия твърде много и твърде бързо, което 
може отново да предизвика скокове в цените на имотите, предизвикани от спекулации. 
Секторът на имотите се охлади поради ограниченията на заемите от предприемачи и все по-предпазливи купувачи. 
„По отношение на намаляването на лихвените проценти, политиците не искат да отменят всички резултати, които 
постигнаха миналата година на пазара на имоти,“ каза Ний Уен, главен икономист в Hwabao Trust. 
„Те най-накрая успяха да ограничат бързо нарастващите цени на имотите, така че всяко намаляване на лихвените проценти 
ще бъде структурно и насочено към подкрепа на реалната икономика, а не към допълнително стимулиране на пазара на 
имоти“.  
 
Мениджър 
 
√ Парламентът стартира процедурата за избор на нов управител на БНБ 
Народното събрание откри вчера процедурата за избор на нов управител на Българската народна банка. В 20-дневен срок 
всяка от парламентарните групи ще може да номинира свой кандидат, а предложенията ще се депозират в бюджетната 
комисия. 
Според правилата номинираните трябва да има опит в областта на икономиката, финансите и банковото дело. Всеки 
номиниран ще мине през проверка за принадлежност към бившата Държавна сигурност. Всички кандидати ще бъдат 
изслушани на открито заседание на комисия по бюджет и финанси. Въпроси ще могат да задават и медиите, като ги 
изпратят до комисията. 
Изборът ще бъде чрез гласуване в пленарната зала. Новият управител на БНБ трябва да бъде подкрепен от гласовете на 
повече от половината от присъстващите депутати в залата. 
Мандатът на сегашния гуверньор на БНБ Димитър Радев изтече още на 15 юли миналата година. Едно от най-спряганите в 
публичното пространство имена за този пост е на Илиян Михов, ректор на елитният университет INSEAD. Името му като 
възможна кандидатура за този пост беше обявено първо от Йордан Цонев от ДПС.  "Продължаваме промяната" готвят за 
управител на БНБ един професор от Сингапур, казва се Илиян Михов, брат е на шефа на ББР", заяви Цонев в предаването 
"Тази неделя" на bTV преди дни и увери, че е научил името от източник от управляващата коалиция. 
Ден по-късно премиерът Кирил Петков индиректно потвърди, че Михов е сред обсъжданите номинации, като на директен 
въпрос по темата първо заяви, че не иска да цитира конкретни имена, но след това заяви, че "ако човек като Илиян Михов 
е на тази позиция, бихме се гордяли...“ 
 
√ Достъпът до данните в БУЛСТАТ - само с квалифициран електронен подпис 
Достъпът до данни в БУЛСТАТ да е възможен само след идентификация на заявителя чрез квалифициран електронен 
подпис или цифров сертификат - това предвиждат промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, които парламентът прие на 
първо и на второ четене в един ден. Вносители са народни представители от управляващото мнозинство, предава БТА.  



17 

 

Предлага се личните данни, които служат за идентификация, да се вписват в регистъра, но да не бъдат публично достъпни. 
Става въпрос за ЕГН, личен номер на чужденеца или друг идентификационен номер.  
Агенцията по вписванията ще осигурява отдалечен достъп до публичната част по интернет и чрез автоматизирано подаване 
на данни за вписаните обстоятелства.  
С предложените законодателни промени се създават условия и ред за достъп в регистъра до непублични данни, когато е 
констатирана злоупотреба с лични данни от трети лица. Предвидено е двумесечен срок от влизането в сила на промените 
Агенцията по вписванията да обезпечи техническото прилагане на законодателните промени, а на вписаните лица се 
вменява отговорността да заявят адрес за кореспонденция, когато такъв не е посочен, както и да обявят заявяват за 
вписване в БУЛСТАТ интернет страница, ако имат такава. 
Със законопроекта се цели адаптиране и съобразяване на някои разпоредби в Закона за регистър БУЛСТАТ с правилата за 
обработване на личните данни, заложени в европейски регламенти за защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и свободното им движение. 
Стою Стоев от ПГ "Продължаваме Промяната" посочи, че основните виновници за законодателния пропуск са ГЕРБ, защото 
не са унифицирали законодателството с европейските правила. А Петър Кьосев обясни, че правилната терминология е 
нарушение на поверителността на личните данни. 
"Убегнало е от вниманието Ви компрометирането на регистрите за събиране на лична информация. Пропуснали сте 
масовото източване на лични данни, очаквах да видя конкретни предложения да не се допуска занапред подобна 
възможност", включи се в дебата Петър Петров от "Възраждане". Според него, би трябвало да се направят промени в три 
посоки - начини за съхраняване на масивите с лична информация, процедури за защита и фигури, които да се занимават 
със защита на тези масиви информация. 
 
√ Кирил Петков: Бюджет 2022 ще бъде актуализиран след 6 месеца 
Три са основните приоритети на Бюджет 2022, който влиза за второ четене в парламента, но той ще бъде актуализиран 
след 6 месеца. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Кирил Петков. 
"Ситуацията е много лоша, дефицитите са огромни. За съжаление, това го виждаме във всеки един от секторите, в които 
всеки един от нас работи. Ето защо планът на правителството е да има актуализация на бюджета на 6-ия месец. Ще 
използваме тези шест месеца, за да сме сигурни, че този разпад, който се е случвал през годините, започваме да го 
контролираме, обследваме всички дефицити и предлагаме и актуализация на бюджета след 6 месеца", заяви Петков. 
По думите му, Бюджет 2022 има три основни приоритета. "Първият е голямо ниво на инвестиции. Говорим за капиталови 
инвестиции над 8 млрд. лв., което е безпрецедентно ниво. От друга страна, инвестиции в човешкия капитал с голям 
приоритет върху образованието и 125% от средната работна заплата за учители. От трета страна, социалната мрежа, която 
този бюджет дава, е безпрецедентна. За първи път ще имаме такова ниво на адресиране на най-бедните слоеве на 
населението, включително и пенсионерите", уточни Петков.  
Премиерът отчете, че по време на разговорите за отбрана на Консултативния съвет за национална сигурност ясно се е 
очертало, че има "невероятно големи язви" в сектор "Отбрана". Припомняме, че на срещата при президента, продължила 
над 5 часа, бяха обсъдени актуалните рискове и заплахи за националната сигурност, свързани с отбраната и състоянието 
на въоръжените сили на Република България. 
 
√ Над 80 държави в "червената" зона за влизане в България от четвъртък 
Актуализиран е списъкът на държавите по цветови зони, съгласно който е определен редът за влизане у нас в условията 
на противоепидемични мерки. 
От четвъртък, 17 февруари, в "червената" зона вече попадат: Австрия, Албания, Белгия, Босна и Херцеговина, 
Великобритания, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Косово, Люксембург, Норвегия, Полша, 
Португалия, Република Северна Македония, Румъния, Русия, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, 
Черна гора, Чехия, Швейцария, Швеция и други. 
От 17 февруари в "тъмночервена" зона се включват: Нидерландия, Дания, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Естония, 
Исландия, Каймановите острови, Бахрейн, Грузия, Нова Каледония, Афганистан, Израел, Корейската 
народнодемократична република, Палау, Танзания и Фарьорските острови. С пълния списък на държавите по цветови 
зони можете да се запознаете тук. 
Припомняме, че от 7 януари лицата, които пристигат у нас от страни в "червената зона", се допускат на територията на 
страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или на 
аналогичен документ, едновременно с отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната PCR тест.  
От 19 януари, децата от 12 до 18 години, които пристигат от държава в "червената зона", се допускат на територията на 
България при представяне на отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната PCR тест. Това трябва 
да е удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на равностоен или аналогичен 
документ. 
Ако не представят такъв документ, те се поставят под 10-дневна карантина. Карантината може да бъде преустановена, ако 
лицето си направи PCR тест не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната.  
За децата до 12-годишна възраст, независимо от зоната, в която попада държавата от която пристигат, не се изисква 
представянето на документи за COVID-19. 
 
 
 
 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2022/02/15/zapoved_vlizane_bg_14_02_2022.pdf
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√ Гърция отчете най-високата инфлация за последните 25 години 
Гърция отчита най-високата инфлация за последните 25 години, съобщава телевизия "Скай". Според данни на 
националната статистическа служба ЕЛСТАТ през януари тази година инфлацията е била 6,2 на сто. Месец по-рано тя е 
била 5,1 на сто. Причина за ръста на инфлацията е енергийната криза, съобщава БТА.  
При природния газ поскъпването е от 154,8 на сто, при електроенергията - 56,7 на сто, а при нафтата за отопление 36 на 
сто. На 12-месечна база се отчита скок на цените на горивата, зеленчуците, млечните продукти, брашното.  
Най-висока инфлация в Гърция е отчетена през януари 1997 г., когато в страната още се използва драхмата. Тогава 
инфлацията е била 6,8 на сто.  
Според данни на Европейската статистическа служба Евростат инфлацията в Гърция през януари е била 5,5 на сто срещу 
4,4 на сто през декември 2021 г.  
 
√ Над 300 000 малки и средни предприятия в Испания изчезнаха през 2021 г. 
Кризата, произтичаща от пандемията, пречките за достъп до помощ и ограниченията на дейността продължиха да хвърлят 
в хаос испанската бизнес структура, съставена предимно от малки и средни компании. Равносметката на щетите е 
следната: над 300 000 малки и средни предприятия изчезнаха през 2021 г., а други 400 000 продължават да имат проблеми 
с ликвидността в началото на текущата година поради ограниченията и разпространението на новия вариант на 
коронавируса.  
Това показват данни от февруарския барометър, изготвен от Генералния съвет на административните мениджъри. 
Проучването предупреждава, че още 300 000 малки и средни предприятия ще започнат да изпитват затруднения през 2022 
г., ако не бъдат предприети допълнителни действия от страна на изпълнителната власт, предава abc.es. 
Анализът показва, че 11% от испанските малки и средни компании сега имат просрочени задължения към банки, в 
сравнение с 10% от компаниите, отчетени в тази ситуация миналия септември. Все още има 8% от МСП, които не плащат 
задълженията си към социалното осигуряване или хазната. 
Проучването предупреждава, че 11% от малките и средни компании днес не срещат този вид трудност, но ако ситуацията 
не се подобри, и те ще започнат да страдат през 2022 г.  
Според данните от февруарския барометър, в рамките на групата от 400 000 малки и средни компании, които са имали 
проблеми с ликвидността от началото на здравната криза, до 130 000 компании продължават да бъдат в процедури за 
технически фалит.  
При тази ситуация 72% от анкетираните административни мениджъри не вярват, че 2022 г. ще бъде годината на 
икономическо възстановяване след кризата, причинена от пандемията на коронавирус. Други 78% от интервюираните 
посочват, че собствениците на малък и среден бизнес не вярват, че европейските фондове ще им помогнат да излязат от 
кризата. 
Колкото до заетостта и пазарът на труда, барометърът показва, че 9% от компаниите планират да наемат персонал през 
2022 г., в сравнение с 8%, които обмислят да уволнят служители. 
 
√ Най-големият бизнес риск за германските компании - цените на енергията и суровините 
Германската икономика оценява по-негативно спрямо миналата година както настоящата си ситуация, така и 
перспективите за 2022 г. Това е резултатът от общонационалната бизнес анкета на индустриално-търговските камари (IHK) 
в началото на 2022 г., която главният управител на Асоциацията на германските индустриално-търговски камари (DIHK) 
Мартин Ванслебен представи на 11 февруари. Анкетирани са близо 28 000 фирми от всички сектори и региони, съобщи 
Германо-българската индустриално-търговска камара в бюлетина си Bulgarien Aktuell.  
"Икономиката затаява дъх. В компаниите все още преобладава предпазливо оптимистично настроение. Мнозина обаче не 
знаят как да процедират поради голямата несигурност. Виждаме странично движение или дори леко понижение на най-
важните фактори след повишенията през изминалата година", казва Ванслебен, обобщавайки обратната връзка от 
индустриално-търговските камари. 
Само малко под една четвърт от компаниите очакват по-добра бизнес среда през следващите 12 месеца. Положителното 
салдо на компаниите с по-високи очаквания и тези с по-лоши перспективи е намаляло наполовина от 10 на 5 спрямо есента 
на предходната година. 
Цените на енергията и суровините са най-големият бизнес риск 
Близо две трети от компаниите в момента класифицират цените на енергията и суровините като един от най-големите си 
бизнес рискове, в промишлеността делът им е дори 85 на сто. 
"Това е най-високата стойност, която сме определили досега, както за икономиката като цяло, така и за индустрията", 
подчертава Ванслебен. 
Във всички сектори девет от десет компании също отчитат по-високи изкупни цени в резултат на проблеми в предлагането, 
а повече от половината дори говорят за увеличение на цените "със значителна величина". 
Само 10 на сто от компаниите и съответно значително по-малко от есента на 2021 г. очакват проблемите с доставката да 
приключат до средата на годината. Останалите почти 90 на сто се готвят за по-дълъг период на застой или не смеят да 
правят прогноза. 
DIHK-радарът локализира икономиката в зелената зона 
Текущата бизнес ситуация и очакванията за следващите 12 месеца са предимно положителни за германските компании в 
началото на годината. В сравнение с есента на 2021 г., балансът на бизнес ситуацията е спаднал от 29 до текуща стойност 
от 18 и по този начин е под дългосрочната средна стойност от 22. 

https://www.abc.es/economia/abci-mas-300000-pymes-desaparecieron-2021-y-otras-400000-mantienen-problemas-liquidez-este-202202150120_noticia.html
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По-малко компании от предишното проучване очакват по-добър бизнес до края на годината - само 24 на сто. В същото 
време 19 на сто се готвят за по-лош бизнес. В резултат на това общият баланс на по-добри/лоши оценки на бизнес 
перспективите за следващите 12 месеца е намалял наполовина от 10 на 5. 
Ситуацията в секторите, силно засегнати от кризата с коронавируса, се влошава значително 
В икономическите сектори, силно засегнати от кризата с коронавируса, положението на компаниите се влоши значително 
в края на годината. В сектор "Хотелиерство" 9 на сто от компаниите в момента се страхуват от неизбежна несъстоятелност, 
а в сектор "Култура и свободно време" (изкуство, развлечения, отдих) - цели 13 на сто. Това е силно увеличение в сравнение 
с есента на 2021 г. 
Всяка пета компания планира да наеме повече персонал 
Въпреки трудната среда и несигурното развитие на пандемията, повече компании искат да наемат допълнителен 
персонал, отколкото да съкращават работни места. Всяка пета компания (21 на сто) планира да увеличи заетостта, две 
трети очакват броят на служителите да остане същият, а 13 на сто - да намалее. Почти толкова компании сега отчитат 
недостиг на квалифициран персонал, както през есента на 2018 г. - най-високото ниво за всички времена.  
 
√ Строителният сектор в Европа излезе от колапса и надхвърли предкризисните нива 
Строителният сектор на Европа е преодолял спада, предизвикан от ограниченията заради коронавируса. Това съобщава 
мюнхенският институт "Ифо" (ifo) в анализ, изготвен въз основа на изчисления на прогнозната мрежа ЕВРОКОНСТРУКТ 
(EUROCONSTRUCT), на която е член. 
"Строителната дейност ще нарасне с 3,6 процента през 2022 г., след като се увеличи с 5,6 процента през 2021 г. и се сви с 
4,7 процента през 2020 г.", казва експертът от Ифо Лудвиг Дорфмайстер. 
Строителните услуги станаха по-скъпи на много места през 2021 г. В осем държави цените на строителството са се 
увеличили с най-малко 5 процента на годишна база. В Унгария и Италия процентното увеличение е двуцифрено. В 
Германия цените са се покачили с 9,1 процента. Само в пет държави ръстът на цените през 2021 г. е бил под 3 процента 
спрямо година по-рано, отбелязва БТА. 
В десет държави строителната активност вече е над предкризисните нива. Въпреки това в осем страни, включително 
Германия, през 2021 г. строителната активност ще бъде по-слаба спрямо 2019 година. Само във Франция и Словакия спадът 
е бил по-рязък, отколкото в Германия. През 2021 г. жилищното строителство се увеличава, нараствайки със 7,1 процента, 
след спада от 4,4 процента през 2020 г. "След 2023 г. се очаква европейското жилищно строителство да отбелязва само 
слаб ръст", казва Дорфмайстер. 
Най-силно засегнато от пандемията през 2020 г. е било нежилищното строителство със спад от 7,3 процента. То продължи 
да изостава от нивата преди кризата и през 2021 година. От друга страна, гражданското строителство показа само слаб 
спад през 2020 г. и през 2021 г. значително надхвърли нивата си отпреди кризата. 
 
√ Съдът на ЕС отхвърли жалбите срещу обвързването на законността с европейския бюджет 
Съдът на ЕС съобщи, че отхвърля жалбите, подадени от Унгария и Полша, срещу обвързването на разходите от европейския 
бюджет със състоянието на законността.  
Този механизъм е приет на подходящо правно основание и е съобразен с пределите на предоставените на ЕС правомощия, 
и с принципа на правна сигурност, се посочва в съдебното решение, цитирано от БТА.  
На 16 декември 2020 г. ЕС прие новите правила, които бяха оспорени от Варшава и Будапеща. Съдът днес отчита, че 
предвидената процедура (за спиране на бюджетните плащания - бел. кор.) може да бъде предприета, само ако има 
разумни основания да се приеме не само, че в страната от ЕС са допуснати нарушения на принципите на правовата 
държава, но и че тези нарушения накърняват или има значителна опасност да накърнят достатъчно пряко доброто 
финансово управление на общия бюджет или защитата на европейските финансови интереси.  
Доброто управление на бюджета на ЕС и на финансовите интереси може да бъдат чувствително накърнени от нарушения 
на принципите на правовата държава. Тези нарушения може да доведат до липса на сигурност, че покритите от бюджета 
разходи отговарят на всички условия за финансиране, предвидени в европейското законодателство и изпълняват 
преследваните общи цели, когато ЕС финансира такива разходи, се посочва в решението.  
 
√ ЕС е подготвен за частично прекъсване на доставките на руски газ 
Европейският съюз ще бъде в състояние да се справи с частично прекъсване на вноса на природен газ от Русия, заяви 
председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс. 
Нейният коментар идва на фона на напрежението между Украйна и Русия, което поради опасения от прекъсване на 
потоците от руски газ към Европа, накара ЕС да преразгледа кризисните си планове и да потърси алтернативни източници 
на доставки. 
„Нашите модели показват, че при частично прекъсване или по-нататъшно намаляване на доставките на газ от „Газпром“, 
ние сме по-скоро в безопасност“, коментира Фон дер Лайен пред журналисти в Страсбург. 
Русия доставя около 40% от природния газ в Европа. Цените на суровината нараснаха значително в Европа на фона на 
ограничените доставки и голямото търсене в икономиките, които се възстановяват от пандемията от COVID-19. 
От ЕС са говорили с представители със САЩ, Катар, Египет, Азербайджан, Нигерия и Южна Корея за увеличаване на 
доставките на газ и втечнен газ (LNG), било то чрез допълнителни превози, или чрез договорни суапове. 
„Разговаряхме с големите доставчици на LNG, за да разберем дали можем да направим суапове в полза на ЕС“, коментира 
Фон дер Лайен, като добави, че Япония е изразила готовност за подобна размяна. „Сега тези усилия се отплащат“. 



20 

 

Миналата седмица Япония съобщи, че ще пренасочи няколко танкера с втечнен газ към Европа по искане на ЕС и САЩ. 
През януари вносът на LNG в Европа достигна рекордните 11 млрд. куб. метра, като кколо половината от количеството идва 
от САЩ. 
Потенциалното краткосрочно въздействие при нарушаване на доставките на руски природен газ се смекчава от това, че 
наближава пролетния сезон, когато потреблението на газ за отопление намалява. В момента газохранилищата в Европа са 
запълнени до 34% от капацитета си. 
 
√ Европейските борсови индекси търсят посока 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа търсеха посока в ранната търговия в сряда на фона на надеждите 
за деескалация на напрежението между Русия и Украйна, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,28 пункта, или 0,06% до 467,84 пункта, увеличавайки печалбите от 
1,4% от вторник, след като Москва съобщи за изтегляне на войски, който бяха близо до границата с Украйна. Немският 
показател DAX напредна с 11,86 пункта, или 0,08%, до 15 424,57 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 2,97 
пункта, или 0,04%, до 6 982,94 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 16,29 пункта, или 0,21%, до 7 592,63 пункта. Вчера стана ясно, 
че индексът на на потребителските цени във Великобритания е нараснал с 5,5% на годишна база през януари, достигайки 
най-високото си ниво от март 1992 г. Този резултат подкрепя очакванията, че Английската централна банка ще повиши 
основния си лихвен процент за трети пореден път на следващото си заседание. 
Опасенията от инвазия обаче останаха, след като кибератаки свалиха уебстраниците на украински държавни служби, както 
и две големи банки. Освен това, Великобритания и САЩ заявиха, че все още не са потвърдили изтеглянето на руски войски. 
По-рисковите активи регистрират загуби през последните седмици, като индикаторите за волатилност достигнаха до най-
високите нива от януари поради опасения, че Русия ще нахлуе в Украйна. Покачващите се цени на петрола пък дадоха нов 
тласък на тревогите, свързани с инфлацията. 
„Много от рискове изглежда вече са отразени в цените на акциите, но ние не бихме взели инвестиционно решение на база 
геополитическо събитие“, каза Фредерик Кариер, ръководител на инвестиционната стратегия в RBC Wealth Management. 
„Исторически погледнато, военните действия имат относително краткотрайно въздействие върху пазарите, освен ако не 
става въпрос за петролна криза, която сама по себе си може да предизвика рецесия“, добави той. 
Междувременно продължава и европейският сезон на отчетите за последното тримесечие, като анализаторите 
прогнозират 58,6% скок на печалбата за Q4 на компаниите от STOXX 600, сочат данни на Refinitiv IBES. По-рано този месец 
прогнозата бе за ръст от 56,2%. 
Акциите на швейцарския производител на асансьори и ескалатори Schindler поевтиняха с 4,95%, след като компанията 
предупреди, че бизнесът й в Китай ще се свие през 2022 г. заради закъснения в строителството, увеличение на цените на 
материалите и проблеми с веригата за доставки 
Цената на книжата на Ericsson се понижи с 11,36%, след като компанията съобщи, че нейно вътрешно разследване от 2019 
г. е установило сериозни нарушения, свързани със съмнителни плащания в Ирак. 
Акциите на Delivery Hero поевтиняха с  5,10%, след като Deutsche Bank понижи рейтинга на германската онлайн компания 
за доставка на храна. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения във вторник, като Dow Jones отчете ръст за първи път от четири 
сесии насам, на фона на новините, че Русия изтегля част от войските си близо до границата с Украйна и не планира 
незабавна инвазия, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones напредна с 422,67 пункта, или 1,22%, до 34 988,84 пункта, подкрепен от поскъпването на 
акциите на Boeing с 3,70%. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 348,84 пункта, или 2,53%, до 14 
139,76 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq записа ръст от 348,84 пункта, или 2,53%, до 14 139,76 
пункта. 
До тези резултати се стигна, след като говорителят на руското министерство на отбраната Игор Конашенков заяви, че 
войските,  които наскоро бяха изпратени в южните и западните военни окръзи на Русия, които споделят граница с Украйна, 
са приключили ученията си и са започнали да се завръщат в своите гарнизони. 
Американският президент Джо Байдън коментира конфликта във вторник следобед, като каза, че Съединените щати ще 
защитават членовете на НАТО, ако напрежението ескалира. 
„Ако Русия продължи с действията си, ние ще сплотим света“, каза Байдън, добавяйки, че съюзниците на Вашингтон са 
готови да наложат мощни санкции, които „ще подкопаят способността на Русия да се конкурира икономически и 
стратегически“. 
На акциите на авиокомпаниите и операторите на круизни кораби поскъпнаха - American Airlines – с 8,09% и Carnival Corp. – 
с 6,70%. В технологичния сектор цените на книжата на Netflix, Tesla и Zoom Video се повишиха с 2,75%, 5,33% и 3,39% 
„Деескалацията на напрежението между Русия и Украйна помага за по-доброто общо настроение на пазарите, но това не 
е единствената добра новина. Новите случаи на заразени с COVID-19 в САЩ вече са намалели с 80% от пика си през януари, 
което е още един знак, че повторното отваряне ще продължи напред“, каза Райън Детрик от LPL Financial. 
В допълнение към новините за ситуацията около Украйна, инвеститорите анализираха и нови данни за инфлацията. 
Индексът на производствените цени, които измерва цените на крайните стоки и услуги, се повиши с 1% на месечна база 
през януари. Прогнозата на Dow Jones беше за увеличение от 0,5%. През последните 12 месеца индикаторът нарасна с 
9,7%, сочат некоригирани данни. 
Повишения в Азия 
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Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха ръст в сряда, докато 
инвеститорите анализираха данните за инфлацията в Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Производствената инфлация в Китай е достигнала през януари най-бавния си темп от шест месеца. Индексът на цените на 
едро е нараснал с 9,1 на сто спрямо предходната година, съобщи Националната статистическа служба. Увеличението е по-
малко от прогнозата на анкетираните от Ройтерс анализатори за ръст от 9,5% и под скока с 10,3% през декември. 
Индексът на потребителските цени е нараснал с 0,9% на годишна база, докато очакванията бяха за ръст от 1%, а 
увеличението през декември е било в размер на 1,5% На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе 
се повиши с 19,74 пункта, или 0,57%, до 3 465,83 пункта, докато по-малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 
13,36 пункта, или 0,59%, до 2 296,99 пункта. Хонконгският показател Hang Seng записа ръст от 363,19 пункта, или 1,49%, до 
24 718,9 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 595,21 пункта, или 2,22%, до 27 460,4 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 53,14 пункта, или 1,99%, до 2 729,68 пункта. 
В Австралия ASX 200 регистрира ръст от 78 пункта, или 1,08%, до 7 284,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст  от 1,90 пункта, или 0,32%, до 622,92 пункта. BGBX40 се повиши с 0,22 пункта, или 0,15%, до 142,22 пункта. 
BGTR30 напредна с 0,89 пункта, или 0,13%, до 704,87 пункта. BGREIT се повиши с 0,13 пункта, или 0,08%, до 165,62 пункта. 
 
√ Руски и френски специалисти вдигат комплекс за водород на о. Сахалин 
Специалисти от „Росатом“ и френската компания Air Liquide за индустриални газове завършиха предпроектно проучване 
за строителството на комплекс за производство на водород на територията на най-големия руски остров Сахалин. 
Комплексът ще е част от водороден клъстер в Сахалинска област. С него се поставя началото на  мащабна международна 
верига за доставки на водород към външни и вътрешни пазари в енергетиката, транспорта и промишлеността, които ще 
стартират най-рано през 2025 г. Островът, който от въздуха наподобява на огромна риба, се намира на границата 
между  Охотско и Японско море. Най-големият руски остров е отделен от континента от Татарския проток. На територията 
му текат 17 големи и над 16 хиляди езера. 
Губернаторът на Сахалинска област Валерий Лимаренко обяви пълна подкрепа за инвестиционното намерение и отбеляза 
значението му за развитието на региона. „Проектът за производство на нисковъглероден водород на остров Сахалин по 
метода на парна конверсия на метан с прилагане на екологични технологии за улавяне на емисии СО2 се развива успешно. 
Заедно с нашите партньори завършихме първия етап от бъдещия комплекс“, отбеляза той. 
Водородът се използва като изходна суровина, гориво или енергиен носител и средство за акумулиране на енергия и има 
приложение в промишлеността, транспорта, енергетиката и строителството. Производството не отделя въглероден 
двуокис и при неговото използване няма замърсяване на въздуха. Приложението му може да спомогне за декарбонизация 
на промишлените процеси и икономическите отрасли, където намаляването на въглеродните емисии е неотложно, но и 
трудно постижимо. „Виждаме, че много компании от Азиатско-Тихоокеанския регион следят развитието на водородната 
икономика и имат интерес от внасянето на нисковъглероден водород от Русия. Вече преговаряме с потенциални 
партньори в Японония и Република Корея за развитие на международна верига доставки от 2025 г.” , обяви Евгений 
Пакерманов, президент на „Русатом Оверсиз“ – дъщерна на „Русатом” и страна по проекта. 
 
√ Промишленото производство в Турция отбеляза 14,4% ръст през декември 
Промишленото производство в Турция нараства с 14,4% през декември спрямо същия месец на 2020 г. и така отбелязва 
най-добрия резултат от юни 2021 г., съобщава Статистическия институт на Турция (Türkiye İstatistik Kurumu).Спрямо 
ноември 2021-а индустриалният индекс е по-висок с 11,3%, допълват от там. 
Така средногодишният ръст на промишленото производство се изчислява на 17,5% през декември (до ноември той е бил 
17 на сто). Това е сигнал за подобряване на тенденцията в индустриалния сектор, смятат анализатори от FocusEconomics. 
На месечна сезонна и календарно изгладена база ръстът на промишленото производство се понижи до 1,6% през 
декември спрямо 3,3% през ноември. 
Анализаторите на FocusEconomics обявиха прогнозата си за турската икономика. Те очакват индексът на промишленото 
производство да се увеличава с 3,7% през 2022 г. Прогнозата им от миналия месец остава непроменена. За 2023 г. те 
очакват, че индустриалното производство в Турция да се увеличи с 3,9%. 
 
√ 28 млрд. долара достигна търговският обмен между Турция и САЩ през 2021 г. 
Обемът на двустранната търговия между Турция и САЩ достигна рекордно ниво от 28 милиарда долара миналата година, 
съобщава Турското национално радио TRT. Търговският обмен между двете страни отбелязва 30%-ен ръст. Докато износът 
на Турция за САЩ се е увеличил с 44,6% през миналата година в сравнение с 2020-а, износът на САЩ за Турция отбелязва 
ръст с 19,1 на сто, като най-голям дял в общия износ имат природния газ, граждански самолети, скрап и стомана, и 
петролни продукти. 
Само през декември южната ни съседка е осъществила експорт за Щатите за 2,99 млрд. долара, което представлява ръст 
от 71,72% спрямо година по-рано. Така Турция се нарежда на 25. място сред търговските партньори на САЩ (през декември 
2020-а страната е на 30. място). Основните експортни стоки са килими, бензин и други горива. 
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√ Китай увеличава потреблението на въглища 
Китай ще увеличи тази година потреблението на въглища за поддържане на икономическото възстановяване след 
недостига на електричество. Това заяви премиерът Ли Къцян, въпреки поетите от страната му ангажименти за намаляване 
на емисиите на въглероден двуокис, предава Франс прес.  
Страната изпита миналото лято на гърба си световното увеличение на цените на суровините и по-конкретно на въглищата, 
от които Китай зависи на 60% да захранва електроцентралите си. Заради това се принуди да намали производството 
въпреки силното търсене. Така се стигна до режим на тока, който пък увеличи производствените разходи за 
компаниите. Ситуацията след това се стабилизира, предава БТА.  
"Доставките на въглища ще се увеличат и работещите на въглища електроцентрали ще бъдат подпомогнати да 
функционират на пълен капацитет, за да произвеждат повече електричество", каза Ли Къцян на среща, посветена на 
икономическата ситуация. 
 
√ Цените на петрола се понижиха на фона на напредъка по иранското ядрено споразумение 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в четвъртък на фона на продължаващото напрежение между Русия и 
Украйна, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа сортът Брент поевтиня с 1,38 долара, или 1,46%, до 93,43 долара за барел. Цената на американския лек суров 
петрол WTI се понижи с 1,38 долара, или 1,47%, до 92,28 долара за барел. 
На пазара се отразиха и съобщенията от Франция и Иран, от които стана ясно, че ядреното споразумение на Техеран със 
световните сили от 2015 г. е близо до съживяване. 
„Положителните новини от ядрените преговори между САЩ и Иран осигуряват така необходимото облекчение на 
световните цени на петрола, тъй като възможността за нови доставки на суров петрол намалява дефицита в предлагането“, 
коментира Клаудио Галимберти, старши вицепрезидент на консултантската компания Rystad Energy. 
Франция заяви в сряда, че решението за спасяването на ядрената сделка с Иран от 2015 г. може да бъде факт до няколко 
дни, като посочи, че Техеран трябва да направи политическия избор за тази цел. От Иран пък призоваха западните сили да 
бъдат „реалисти“. 
На фон на зараждащата се нова сделка Южна Корея, която в миналото бе един от най-големите клиенти на Техеран в Азия, 
заяви, че е провела разговори на работно ниво за възобновяване на вноса на ирански суров петрол и размразяване на 
ирански средства. 
В изследователска бележка по-рано в четвъртък Eurasia Group каза, че в случай на сделка Иран ще може да навлезе отново 
на световния петролен пазар, увеличавайки доставките по-бързо, отколкото след сделката през 2015 г. 
„Този път постепенното влизане в сила на сделката може да отнеме 1-2 месеца, но Иран вероятно ще започне незабавно 
да увеличава износа на петрол, както законно, така и нелегално“, отбелязват от Eurasia Group. 
През последните седмици петролните пазари бяха доминирани от случващото се по границата между Русия и Украйна, 
като опасенията за прекъсване на доставките на петрол и газ от един от най-големите производители накараха 
анализаторите да прогнозират ръст на цената на петрола до 100 долара за барел. 
Съобщенията от Русия за частично изтегляне на нейни войски от границата с Украйна по-рано тази седмица бе оспорено 
от западните правителства, които твърдят, че Москва всъщност увеличава военното си присъствие по границата. 
 
√ Регулаторите алармират за спешна нужда от глобални правила за крипто пазара 
Рисковете от пазара на криптовалути, който в момента е на стойност 2,6 трилиона долара, могат да нараснат бързо, поради 
което  регулаторите се нуждаят от предварително подготвени мерки, за да поставят сектора под контрол. Това се казва в 
доклад на Съвета за финансова стабилност (FSB), който е съставен от регулаторите на страните от Г-20, цитиран от Ройтерс. 
Макар че крипто активите като биткойн все още представляват много малка част от финансовата система, пропуските в 
информацията за тях затрудняват процеса по оценяване на ползите от тези активи и правят така, че много инвеститори не 
разбират какво точно купуват, когато инвестират в крипто, посочват от FSB. 
Традиционните финансови институции, включително големи банки и хедж фондове, стават все по-активни на този пазар, 
което означава, че рисковете за финансовата стабилност могат бързо да ескалират. Това подчертава нуждата от 
навременна и превантивна оценка на мерките, които трябва да бъдат предприети при подобна ситуация, казват още от 
Съвета за финансова стабилност. 
„Ако настоящата траектория на растеж на мащаба и взаимосвързаността на крипто активите с тези институции се запази, 
това може да има последици за световната финансова стабилност“, се казва в доклада. 
Това кара регулаторите да се тревожат все повече, че потенциален срив на пазара на крипто активите, който е известен със 
своята волатилност и непрозрачност, може да се отрази на по-широкия финансов сектор. 
Рязкото поевтиняване на битойна и етара през месец май 2021 г., след като Китай забрани на финансовите институции и 
разплащателните компании да предоставят услуги, свързани с трансакции в криптовалути, доведе и до спад на 
доходността по облигациите на САЩ и Германия, тъй като инвеститорите се пренасочиха от рисковите дигитални монети 
към активи убежища. 
Робърт Офел, председател на френският регулатор на финансовия пазар (AMF), заяви миналата седмица, че регулаторите 
изостават с контрола върху сектора и че FSB може да представи първата си глобална рамка за стейбълкойн (дигитални 
токени, чиято стойност обикновено е обвързана с тази на фиатна валута) и доставчици на услуги за цифрови активи до 
няколко месеца. 
FSB няма правомощия да налага обвързващи правила, но членовете й се ангажират да превърнат договорените принципи 
в национални закони. 
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Cross.bg 
 
√ Представят реформата в БДЖ в парламента 
Бъдещата реформа в БДЖ ще бъде представена днес на депутатите. Очаква се зам.-министърът на транспорта да даде 
повече информация пред членовете на ресорната комисия в парламента за предстоящите промени в железниците и 
предвидените средства за жезелезопътния сектор. Това се случва само няколко седмици, след като министърът на 
транспорта Николай Събев обясни, че състоянието на БДЖ е критично, последваха и рокади в съвета на директорите на 
железопътния холдинг. 
 
√ Корнелия Нинова: Ще оздравяваме държавните предприятия 
Най-голямата ни грижа са цените на най-необходимите стоки за хората 
„Списъкът с язовирите, които спешно трябва да се ремонтират, се изготвя по препоръка на Държавната агенция по 
метрология и технически надзор към Министерството на икономиката и индустрията. Един от проблемите е точно този – 
разпилените отговорности и в крайна сметка се получава безотговорност.“ Това заяви вицепремиерът и министър на 
икономиката и индустрията Корнелия Нинова по време на блиц контрол в Комисията по икономическа политика и 
иновации. 
По думите ѝ е създадена работна група, в която всеки да представи позицията си, да се изчисти собствеността и да бъде 
взето решение какви мерки да се предприемат, да се актуализира списъкът с опасните язовири. Срокът е до 15 март. „В 
бюджета има предвидени средства към Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовирите. Ще 
положим всички усилия те да бъдат изразходвани целесъобразно, законосъобразно и да има резултат“, обясни тя. 
Нинова обясни, че се предвижда съставянето на обществен съвет, който трябва да фокусира проблемите в малките и 
средни предприятия: „Отправихме към министерства и граждански организации, да дадат представители, за да го 
създадем“, отговори тя. 
„За нас е изключително важна мярката за компенсирането на цената на енерговносителите“, отговори Нинова на въпрос, 
поставен от “Има такъв народ“, като допълни, че бизнесът намира като добра мярка взетото решение за 250 лв. на 
мегаватчас. 
На въпроса “Имате ли някакви идеи за преструктуриране на ДКК“, Корнелия Нинова отговори така: „В Държавната 
консолидационна компания има доста разнообразни дъщерни дружества, като всяко едно от тях се управлява от собствен 
Съвет на директорите. Не мислим да закриваме ДКК, напротив, мислим да оздравяваме държавните предприятия, чрез 
по-разумна и по-целенасочена политика“, обясни тя.  
Нинова допълни, че предварителните данни от проверката на Сметната палата са интересни и в най-скоро време ще ги 
представи. 
„Първата задача е да се спрат течовете и кражбите от държавните предприятия, а втората да им бъде намерено достатъчно 
възможности за бизнес, да се увеличат оборотите.  
Третата ни задача е грижата за работещите там и увеличението на доходите им“, каза още Корнелия Нинова. 
Министърът на икономиката и индустрията обясни, че редовно провежда срещи с  браншовите организации, които касаят 
малката потребителска кошница. „Най-голямата ни грижа са цените на най-необходимите стоки за хората. Знаем какви са 
проблемите и се опитваме да ги решаваме“, категорична бе тя. 
Нинова обясни още какъв е смисълът на електронното табло, закачено пред Министерството на икономиката и 
индустрията: „Засякохме големи разлики в някои от основните хранителни продукти между продажбата на едро и 
продажбата на  дребно. С тази информация целим да информираме обществото за надценката. Желанието е за 
прозрачност и сигнал към спекулантите“, поясни тя. 
 
√ Янев: Запазването на колективната отбрана е от изключителна важност за нас 
Първият ден на редовната среща на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО започна на 16 февруари, в 
Брюксел със заседание на Северноатлантическия съвет. На него бяха разгледани предизвикателствата за сигурността в 
Европа с акцент върху обстановката в и около Украйна и развитието на възпиращия и отбранителен потенциал на НАТО. 
Бяха представени и обсъдени мерките на Алианса за постигане на силен възпиращ ефект срещу потенциална агресия и за 
повишаване на отбранителните способности по източния фланг на съюза. 
Министърът на отбраната Стефан Янев в своето изказване представи решението на правителството за принос на страната 
ни към съюзните усилия чрез изграждане на българска батальонна бойна група, под командването на български офицери, 
с възможност за попълване при необходимост на дефицитите от способности от съюзниците. Той изрази своята 
благодарност към Испания и Нидерландия за подкрепата им по отношение на демонстрираната съюзническа солидарност 
при охраната на въздушното пространство. 
По време на заседанието беше дискутиран постигнатият напредък по изпълнение на ангажимента за инвестиции в 
отбраната и беше отбелязано, че за седма поредна година се повишават разходите за отбрана в съюзен мащаб. В своето 
изказване министър Стефан Янев препотвърди намерението на правителството да повиши разходите за отбрана. 
По отношение на следващата Стратегическа концепция българският министър на отбраната отбеляза, че за основен 
принцип България счита единството, солидарността и съгласуваността като взаимосвързани елементи, които са основата 
на съществуването на Алианса и трансатлантическата връзка. 
„Запазването на колективната отбрана като една от ключовите задачи на Алианса е от изключителна важност за нас“, заяви 
министър Стефан Янев. 
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Има ли бъдеще проектът за изграждане на АЕЦ "Белене" – говорят експертите Еленко Божков и Иван Хиновски; 
- Ще се стигне ли до ефективни протести на метеоролозите заради решението институтът да премине под шапката 

на екоминистерството – в студиото директорът проф. Христомир Брънзов; 
- Комисията за защита на потребителите с предупреждение за нови измами. Кой ни лъже? – гост Димитър 

Маргаритов; 
- Как да бъде регулирана дейността на колекторските фирми? – дискусия в студиото; 
- Ансамбъл „Филип Кутев“ на 70 години – гост директорът Георги Ангелов; 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Може ли АЕЦ „Белене” да скара коалицията? И още – ще бъде ли съборен строежът на Алепу? Гостува 

вицепремиерът и министър на околната среда Борислав Сандов; 
- Ще удържи ли властта на протестите под пагон? Гост Николай Ангов от „Продължаваме промяната”; 
- Емоцията „Като две капки вода”. Александър Сано след бляскавото начало на юбилейния сезон на шоуто. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Омикрон и делта убиха 16 000 българи за 180 дни; 
в. Труд - Европа вдига Covid блокадата; 
в. Телеграф - За летен сезон 2022: В Поморие по-скъпо от Халкидики; 
в. Монитор - Кирил Петков - най-богат, Асен Василев - най-скромен; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – 50 се записаха за доброволци в ковид отделенията, сред тях юрист, социолог, IT спец; 
в. 24 часа - Нова АЕЦ, още два реактора в "Козлодуй", а може да останем и само със сегашните; 
в. Труд - Раздор в коалицията заради АЕЦ "Белене"; 
в. Труд - Семейство Лорер по-богати от Кирил Петков; 
в. Телеграф - Петков: Най-големите са дефицитите в отбраната; 
в. Телеграф – Премиерът след срещата със синдикатите в МВР: Стиснахме си ръцете, ще има реформи; 
в. Монитор - Бобът стигна цената на кренвиршите; 
в. Монитор - Поне един от списъка на Петков организира масови протести; 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Делян Добрев, зам.-председател на енергийната комисия в парламента: Очаквам бизнесът за милиарди на 
"Булгаргаз" да падне наполовина и да го вземат 2-3 посредника; 
в. Труд - Десислава Атанасова, председател на ПГ на ГЕРБ, пред "Труд": Властта разчита само на фурор и захаросана 
перспектива; 
в. Телеграф - Димитър Чобанов, финансист: Приемането на еврото ще вдигне инфлацията; 
в. Монитор - Министърът на иновациите и растежа: Правната несигурност спира инвеститорите да залеят България с 
оферти; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Матеуш Моравецки, премиер на Република Полша: Необходимо е единство на Европа; 
в. Труд - "Конвоят на свободата" - канадският брат на вашингтонското въстание; 
в. Телеграф - За да се озапти поскъпването: Намалете ДДС за най-масовите храни; 
в. Монитор - Алхимия или ваксина. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 17 февруари 
София 

- Държавният глава Румен Радев ще посети завода на металургичната компания за цветни метали „КЦМ 2000“ в 
Пловдив. В административната сграда от 09.00 часа президентът ще проведе среща с ръководството на 
комбината, след което ще разгледа производствената част на оловния и цинков завод. В 11.45 часа Румен Радев 
ще посети Оранжериен комплекс – Сливенски минерални бани в гр. Сливен, където ще разговаря с 
ръководството на комплекса и ще разгледа на място работещите оранжерии и производството на комплекса. В 
15.30 часа президентът ще пристигне в Бургас, където ще посети завод „Трансвагон“ АД, специализиран в 
извършването на ремонт, реконструкция и модернизация на товарни вагони. Румен Радев ще проведе среща с 
ръководството на предприятието и ще разгледа производствената част. 

- От 17 февруари до 11 март 2022 г. се отваря прием по de minimis за земеделските стопани, които отглеждат 
крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие". Управителният 
съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди за държавната помощ бюджет в размер на 24 млн. лв. 
Крайният срок за изплащане на финансовата подкрепа е 30 март 2022 г. 

- Във връзка с изпълнение на инвестиционен проект за реконструкция на уличен водопровод по ул. „Битоля“, ж.к. 
„Белите брези“, се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, 
живеещи в района между: ул. „Битоля“, ул. „Кюстендил“, бул. „България“, бул. „Гоце Делчев“, ул. „Гребенец“, ул. 
„Смърч“ между ул. „Проф. д-р Димитър Атанасов“ и ул. „Битоля“. 
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- От 11:00 ч. в Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ ще бъдат представени проектите за 
съвременно изкуство в градска среда, кандидатствали по Програма „Навън“ (Направление 1 – Градска градина 
„Площадка „Мавзолей“ и Направление 2 - „Открито“) на Столична община. 

- Негово Превъзходителство Хюсейн Джалал оглу Хюсейнов, посланик на Република Азербайджан в България, ще 
връчи на болницата 10 броя кислородни концентратора Aeroplus E. Машините са последно поколение, 
производство на германската компания Kröber Medizintechnik GmbH, и са подходящи за интензивна грижа за 
пациенти с коронавирусна инфекция. Церемонията по връчването на дарението ще се проведе от 12:00 часа в 
Централното фоайе на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. 

*** 
Благоевград 

- От 17:15 часа в зала "22-ри Септември" на община Благоевград ще се проведе изслушване на кандидатите за 
съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград. 

*** 
Велико Търново 

- Световни шампиони и олимпийски медалисти по борба пристигат в старата столица за международния турнир 
„Дан Колов – Никола Петров". От местната администрация припомнят, че най-старото международно състезание 
по борба в Европа е първото за града след 1989-а година. То започва днес – на 17-и февруари и ще продължи до 
20 февруари /неделя/. Срещите ще се провеждат в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“. 

*** 
Разград 

- От 10:00 ч., в Заседателната зала на Общински съвет Разград в административната сграда на Община Разград ще 
се проведе "Ден на Европейската индустрия в Разград 2022", част от "Национален бизнес форум 2022" в рамките 
на "Седмици на европейската индустрия 2022" - инициатива на Европейската комисия. Темата е "Европейска 
зелена и дигитална индустрия".  

 

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

