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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ представи визията си за развитието на електроенергийната система на България до 2050 г. 
Асоциация на индустриалния капитал в България представи визията си за развитие на електроенергийното производство 
в страната ни с хоризонт до 2050 г. Предложени са два сценария, разработени от енергийни експерти на АИКБ. И двата са 
силно фокусирани върху значителен ръст на ВЕИ в страната като част от цялостен адекватен и устойчив електроенергиен 
сектор. При първия сценарий са добавени базови паро-газови мощности, а при втория – нови ядрени. Моделите са 
разработени така, че страната ни да постигне оптимална ценова структура, мощностна и системна техническа 
обезпеченост, адекватна разполагаемост, електроенергиен баланс и устойчиви нисковъглеродни нива. 
Сценариите за развитие на енергийната система бяха представени на специално организирана от АИКБ дискусия на тема 
„Дългосрочна визия за развитието на българската електроенергетика“. Целта на общественото обсъждане е постигане на 
експертен консенсус за балансирана, устойчива, дългосрочна енергийна стратегия, която да намери отражение в 
съответните национални документи, организационни стъпки и реализация. 

 
„Целта на АИКБ е да активизира обществен дебат, чрез който да намерим най-добрите решения за развитието 
електроенергийната система на България. Считаме, че подобна дискусия предоставя неутрална среда, на която да можете 
да изложите различни мнения и решения. Нямаме претенции, че моделите, които представяме са съвършени, напротив 
искаме да чуем критики и предложения, с които да имаме възможно най-добрите такива. Единствено по този начин ще 
можем да решим задачата за прехода, която да ни даде отговори как страната ни да има сигурна, чиста и достъпна 
електроенергия. Това от своя страна ще осигури необходимата конкурентоспособност на българската икономика. Ако 
бяхме направили подобни дискусии преди 20 години българските потребители нямаше да са платили 20 млрд. лв. в повече 
заради сбъркани модели при инвестирането във ВЕИ в миналото и неизгодни споразумения за дългосрочно изкупуване на 
енергия“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
Представените от Асоциация на индустриалния капитал модели се базират на идеята за създаване на комплексен 
методически подход и поетапното оттегляне от производство на електроенергия от въглищни, топлофикационни и 
кондензационни централи на природен газ, като освен нови генериращи мощности включват и инвестиции в батерии и  
системи за съхранение на енергия, базирани на водородни технологии. Направените базови допускания в моделите са с 
времева проекция през 5 години до 2050 г., реален средногодишен ръст на БВП до 3,1%, инфлация до 2% и средногодишно 
оскъпяване на квотите за въглеродни емисии от 5 евро/т/г за периода. 
При първия сценарии въглеродния отпечатък на страната ни ще е 63 кг/МВтч през 2050 г., с което България ще изпълни 
изискванията на ЕС, а потенциалната миксова цена за мегаватчас ще е под 74 евро. При този модел се запазва 
съществуващия капацитет на АЕЦ и ВЕЦ. Ръст в нетните мощности е заложен при вятърните централи, фотоволтаичните 
централи, електроцентралите на биомаса, както и нови геотермални централи и паро-газови централи с комбиниран 
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цикъл. Най-сериозно увеличение в капацитета е прогнозирано при фотоволтаичните централи - със 7600 МВт до 2050 г. 
Сериозен ръст е заложен и в капацитета на вятърните централи, при които в края на посочения период нарастването е с 
1500 МВт до 2200 МВт. Новите паро-газови централи с комбиниран цикъл са заложени с нетна мощност от 500 МВт към 
2050 г. 
За да е устойчиво енергийното ни производство, при този сценарий България трябва да изгради системи за съхранение на 
енергия, включващи комплекс за производство на водород чрез електролиза, комплекс за съхранение и комплекс от 
горивни клетки за електропроизводство. Разчетите показват  1500 МВт електролизори и 750 МВт горивни клетки. Особено 
удачно е изграждането на системи за съхранение на енергия да се комбинира с допълнителни мощности за производство 
на водород и използването му в България за целите на индустрията, транспорта, енергопроизводството, както и за 
развитие на експортния капацитет. 
Общата стойност на предвидените инвестиции за осъществяването на този сценарий е 11,7 млрд. евро, в т.ч. 7,9 млрд. 
евро частни инвестиции.  
Вторият сценарий припокрива заложените стойности на ВЕИ, но разглежда възможността за увеличаване на 
производството на електроенергия от АЕЦ вместо нови парогазови мощности. Предвиденото увеличение е от 1000 МВт. 
За устойчивостта на този сценарий България трябва да увеличи капацитета на системите за съхранение на енергия с 
допълнителни електролизори за 2500 МВт при запазване на капацитета на горивните клетки – в размер на 750 МВт. 
При така разработения вариант въглеродния отпечатък на страната ни към 2050 г. ще е 38 кг/МВтч,  а потенциалната 
миксова цена за мегават час ще е под 75 евро. Общата стойност на предвидените инвестиции, необходими за 
осъществяването на този сценарий е 17 млрд. евро, в т.ч. 11,5 млрд. евро частни инвестиции.  
Участие в дискусията взеха заместник-председателя на Народното събрание Росица Кирова, заместник-министъра на 
иновациите и растежа Карина Ангелиева, председателя на КЕВР Станислав Тодоров, изпълнителния директор на ЕСО 
Ангелин Цачев, началника на отдел „Енергийни баланси, секторни политики“ в Министерство на енергетиката Александър 
Давидов, представители на производителите на електроенергия, оператори на преносни и разпределителни мрежи, 
научната общност, неправителствени организации и сдружения от сектора, работодателските и синдикалните 
организации. 
 
Презентацията от събитието може да видите на сайта на АИКБ на следния линк: 
https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/02/Presentation_Model_BICA_17.02.2022.pdf 
 
Пълният видео запис от събитието може да видите на следния линк: 
https://www.facebook.com/aikb.bica/videos/901034047249170  
 
3e-news.net 
 
√ Бизнесът представи два варианта за постигане на нискоемисионна енергетика – чрез ВЕИ технологии, АЕЦ или газови 
централи 
Заедно с малкия въглероден отпечатък, прогнозите сочат ниски цени за бизнеса от 74-75 евро/MWh 
България може да достигне целите на ЕС за намаляване на въглеродния си отпечатък до 2050 г. и бизнесът показва два 
варианта, по които това може да се постигне. Единият модел е достигане на целите чрез изграждане на ВЕИ централи и 
парогазови мощности. А другият вариант е отново чрез масирани инвестиции във ВЕИ и строеж на нови ядрени мощности. 
Това стана ясно по време на дискусията „Дългосрочна визия за развитието на българската електроенергетика“. При 
комбинацията от ВЕИ с газова централа инвестицията ще бъде около 11,7 млрд. евро, като по-голямата част от вложенията 
ще бъдат направени изцяло от бизнеса. Според представените данни частния сектор може да поеме 7,9 млрд. евро от тези 
вложения, стана ясно от презентацията на Румен Радев, заместник-председател Управителния съвет на на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
"Не чакаме спонсорство от страна на държавата, напротив - има достатъчно интерес от инвеститори с опит и репутация", 
каза Румен Радев от АИКБ. 
При този вариант България ще понижи рязко въглеродния си отпечатък след 2040 г. и той ще се намали до 63 кг/CO2/MWh 
през 2050 г. В същото време цената на електроенергията в енергийния микс ще бъде средно по 81 евро/MWh през 2030 г., 
а през 2050 г. цената може да бъде 74 евро/MWh. 
При вторият модел – използване на ВЕИ и ядрена енергетика нужните инвестиции се очаква да бъдат 17 млрд. евро, от 
които 11,5 млрд. евро ще са вложени от компаниите. При този вариант въглеродният отпечатък отново рязко спада около 
2040 г. и достига 38кг/CO2/MWh през 2050 година. При тези сметки прогнозната цена на електроенергията ще бъде 76 
евро/MWh през 2030 г. и  75 евро/MWh през 2050 г. 
При всички модели обаче въглищните централи престават да съществуват в сегашния си вид най-късно през 2035 г. 
Приблизително в този период ще започне и ударно инсталиране на системи за съхранение на енергия и полека-лека се 
ограничава износът на електроенергия. 
В допусканията на моделите се очаква ръст на БВП от под 2% след 2030 г., както и инфлацията у нас. В същото време се 
предвижда средногодишно оскъпяване на квотите вредни емисии от 5 евро/т годишно. Със сигурност предприятията ще 
трябва да започнат полека-лека да се оттеглят от фосилната горивна база, обясни още Радев. 
В областта на "зелената енергия" обаче следва да има адекватна политика за ценообразуване, настояват от АИКБ. "Всяка 
година плащаме по 170 милиона лева повече за ВЕИ-та заради сбърканите начини на реализиране на една иначе правилна 
политика". Това обясни председателят на АИКБ Васил Велев. Причината за тези харчове се правят заради високите 
преференциални цени, на които бяха присъединени тези ВЕИ мощности преди години. Според Велев над 25 млрд. лева е 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/02/Presentation_Model_BICA_17.02.2022.pdf
https://www.facebook.com/aikb.bica/videos/901034047249170
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изработил допълнително българския работник заради погрешни решения за различни ВЕИ, когенерации или други 
енергийни проекти, които в крайна сметка са били платени в последните 20 години от хората и бизнеса, обясни Велев.  
Много се надявам тази дискусия да продължи в реален обществен дебат, от който ще бъдат изведени оптималните 
решения за развитието на електроенергията в България, обяви в началото Васил Велев, председател на АИКБ. Според него 
през последните десет години бизнесът плаща 750 млн. лв. повече заради „неправилното прилагане на една правилна 
политика за купуване на електроенергия от енергийна борса”. 
Производство на чист водород 
От изнесените данни става ясно, че при използване на варианта ВЕИ + АЕЦ ще има много сериозни излишъци от 
електроенергия в дадени часове. Те ще бъдат използвани в електролизьори, за да може да се произведе чист водород. 
Той ще бъде използван впоследствие, когато е необходимо, стана ясно по време на презентацията. 
Безспорно е това, че трябва да се развиват възобновяемите мощности, категоричен бе шефът на Енергийния системен 
оператор Ангелин Цачев, който се включи в дискусията на бизнеса. Според него трябва да се постави акцент на ядрената 
енергетика, защото тя ще бъде основа за развитие именно на така важните нови технологии, включително и при 
производството на чист водород. Друг ключов елемент са системите за съхранение на енергия, които ще трябва да се 
развиват и да подкрепят базовата енергия. 
Според Цачев основна част от бъдещата беземисионна енергия ще играят и ПАВЕЦ мощностите и електролизьорите. 
Именно чрез развитие на водородните технологии, една голяма част от страните, дори цяла Европа ще може да намали 
много зависимостта си от изкопаемите горива, включително и за природния газ. Въпрос на разговори и политически 
решения е това по какъв път ще тръгнем в следващите 20 г. Но да не пропуснем шанса да намалим зависимостта от 
фосилните горива, обясни Цачев. 
Енергийният регулатор ще бъде двигател на промяната в енергетиката, обеща от своя страна новият председател на 
регулатора Станислав Тодоров. "Има много предизвикателства, първото от които е, че до 5 - максимум 10 години, трябва 
да преминем към нисковъглеродна икономика. Другото такова е, че трябва да се разделим с комфорта, който ни дават 
огромните генериращи мощности, които имаме в момента. Производството на енергия вече е много по-разпръснато, 
независимо, демократично дори", обясни новият шеф на КЕВР. Той обеща подкрепа за бизнеса в този преход към 
беземисионна икономика. За тази цел КЕВР планира в рамките на следващите 2 месеца да изготвят своя визия за развитие 
на сектора. "Няма да я налагаме, а ще я покажем на всички, за да започнем да мислим накъде ще развива пазарът и 
бизнеса“, обясни Тодоров. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Вариантите за нискоемисионна енергетика – ВЕИ технологии, АЕЦ или газови централи 
Заедно с малкия въглероден отпечатък, прогнозите сочат ниски цени за бизнеса от 74-75 евро/MWh 
България може да достигне целите на ЕС за намаляване на въглеродния си отпечатък до 2050 г. и бизнесът показва два 
варианта, по които това може да се постигне. Единият модел е достигане на целите чрез изграждане на ВЕИ централи и 
парогазови мощности. А другият вариант е отново чрез масирани инвестиции във ВЕИ и строеж на нови ядрени мощности. 
Това стана ясно по време на дискусията "Дългосрочна визия за развитието на българската електроенергетика". 
При комбинацията от ВЕИ с газова централа инвестицията ще бъде около 11,7 млрд. евро, като по-голямата част от 
вложенията ще бъдат направени изцяло от бизнеса. Според представените данни частния сектор може да поеме 7,9 млрд. 
евро от тези вложения, стана ясно от презентацията на Румен Радев, заместник-председател Управителния съвет на на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
"Не чакаме спонсорство от страна на държавата, напротив - има достатъчно интерес от инвеститори с опит и репутация", 
каза Румен Радев от АИКБ. 
При този вариант България ще понижи рязко въглеродния си отпечатък след 2040 г. и той ще се намали до 63 кг/CO2/MWh 
през 2050 г. В същото време цената на електроенергията в енергийния микс ще бъде средно по 81 евро/MWh през 2030 г., 
а през 2050 г. цената може да бъде 74 евро/MWh. 
При вторият модел - използване на ВЕИ и ядрена енергетика нужните инвестиции се очаква да бъдат 17 млрд. евро, от 
които 11,5 млрд. евро ще са вложени от компаниите. При този вариант въглеродният отпечатък отново рязко спада около 
2040 г. и достига 38кг/CO2/MWh през 2050 година. При тези сметки прогнозната цена на електроенергията ще бъде 76 
евро/MWh през 2030 г. и 75 евро/MWh през 2050 г. 
При всички модели обаче въглищните централи престават да съществуват в сегашния си вид най-късно през 2035 г. 
Приблизително в този период ще започне и ударно инсталиране на системи за съхранение на енергия и полека-лека се 
ограничава износът на електроенергия. 
В допусканията на моделите се очаква ръст на БВП от под 2% след 2030 г., както и инфлацията у нас. В същото време се 
предвижда средногодишно оскъпяване на квотите вредни емисии от 5 евро/т годишно. Със сигурност предприятията ще 
трябва да започнат полека-лека да се оттеглят от фосилната горивна база, обясни още Радев. 
В областта на "зелената енергия" обаче следва да има адекватна политика за ценообразуване, настояват от АИКБ. "Всяка 
година плащаме по 170 милиона лева повече за ВЕИ-та заради сбърканите начини на реализиране на една иначе правилна 
политика". Това обясни председателят на АИКБ Васил Велев. Причината за тези харчове се правят заради високите 
преференциални цени, на които бяха присъединени тези ВЕИ мощности преди години. Според Велев над 25 млрд. лева е 
изработил допълнително българския работник заради погрешни решения за различни ВЕИ, когенерации или други 
енергийни проекти, които в крайна сметка са били платени в последните 20 години от хората и бизнеса, обясни Велев. 
Много се надявам тази дискусия да продължи в реален обществен дебат, от който ще бъдат изведени оптималните 
решения за развитието на електроенергията в България, обяви в началото Васил Велев, председател на АИКБ. Според него 
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през последните десет години бизнесът плаща 750 млн. лв. повече заради "неправилното прилагане на една правилна 
политика за купуване на електроенергия от енергийна борса". 
Производство на чист водород 
От изнесените данни става ясно, че при използване на варианта ВЕИ + АЕЦ ще има много сериозни излишъци от 
електроенергия в дадени часове. Те ще бъдат използвани в електролизьори, за да може да се произведе чист водород. 
Той ще бъде използван впоследствие, когато е необходимо, стана ясно по време на презентацията. 
Безспорно е това, че трябва да се развиват възобновяемите мощности, категоричен бе шефът на Енергийния системен 
оператор Ангелин Цачев, който се включи в дискусията на бизнеса. Според него трябва да се постави акцент на ядрената 
енергетика, защото тя ще бъде основа за развитие именно на така важните нови технологии, включително и при 
производството на чист водород. Друг ключов елемент са системите за съхранение на енергия, които ще трябва да се 
развиват и да подкрепят базовата енергия. 
Според Цачев основна част от бъдещата беземисионна енергия ще играят и ПАВЕЦ мощностите и електролизьорите. 
Именно чрез развитие на водородните технологии, една голяма част от страните, дори цяла Европа ще може да намали 
много зависимостта си от изкопаемите горива, включително и за природния газ. Въпрос на разговори и политически 
решения е това по какъв път ще тръгнем в следващите 20 г. Но да не пропуснем шанса да намалим зависимостта от 
фосилните горива, обясни Цачев. 
Енергийният регулатор ще бъде двигател на промяната в енергетиката, обеща от своя страна новият председател на 
регулатора Станислав Тодоров. "Има много предизвикателства, първото от които е, че до 5 - максимум 10 години, трябва 
да преминем към нисковъглеродна икономика. Другото такова е, че трябва да се разделим с комфорта, който ни дават 
огромните генериращи мощности, които имаме в момента. Производството на енергия вече е много по-разпръснато, 
независимо, демократично дори", обясни новият шеф на КЕВР. Той обеща подкрепа за бизнеса в този преход към 
беземисионна икономика. За тази цел КЕВР планира в рамките на следващите 2 месеца да изготвят своя визия за развитие 
на сектора. "Няма да я налагаме, а ще я покажем на всички, за да започнем да мислим накъде ще развива пазарът и 
бизнеса", обясни Тодоров. 
 
√ На пазара на труда има дефицит от над 200 хиляди души 
Голяма част от младите хора нямат трудова дисциплина, заяви главният секретар на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Милена Ангелова 
Бум на обявите за работа на фона на очакван икономически растеж и увеличение на заплатите. На този фон нуждата от 
кадри на пазара на труда се увеличава. Дефицитът на пазара на труда към момента е от 200 хиляди души. Това каза пред 
Нова телевизия главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Милена Ангелова. 
"От години алармираме за недостига на кадри. Освен демографската криза имаме системен дисбаланс в образователната 
система. Търсени професии сега не се радват на популярност, поради изместените тенденции. Пазарът на труда има 
дефицит от над 200 хиляди души, като решението на този проблем е внос на кадри от чужбина", обясни тя. 
Ангелова обърна внимание и на проблема, че на голяма част от младите хора им липсва трудова дисциплина. 
Поради високите цени на електроенергията редица родни предприятия фалираха, добави тя.  
"Компенсациите за бизнеса закъсняха и дори сега имат много сериозни затруднения. Хората, които остават без работа 
заради тази ситуация веднага се поемат от пазара на труда", каза още главният секретар на АИКБ. 
Според Милена Ангелова е необходима промяна във формулирането на работните заплати. 
"Искаме работната заплата да се определя на основата на преговори между работодателите и синдикатите по 
икономически дейности и ако има вариант да се прецизира по региони. Работната заплата трябва да се формулира на база 
истински социален диалог. Към момента изкуственото увеличение на минималното възнаграждение от 9% повлича след 
себе си ръст и на средните заплати", обясни тя. 
 
Мениджър 
 
√ Енергийната трансформация ще ни струва до 17 млрд. евро 
Енергийната трансформация на България ще струва между 11.7 млрд. и 17 млрд. евро, в зависимост от сценария, по който 
поеме енергийната система до 2050 г. Прогнозата е на Румен Радев, заместник председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). Тя бе огласена на вчерашната дискусия „Дългосрочна визия за развитието на 
българската електроенергетика“, чийто домакин бе работодателската организация. 
Според Радев пред страната ни има два сценария – първият предлага интензивно развитие на мощностите на основата на 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и парогазови инсталации. За да бъде следвана тази линия ще са необходими 
11.7 млрд. евро инвестиции, от които 7.9 милиарда частни. Другата визия се основава на ВЕИ и ядрената енергетика, за 
която ще бъдат необходими 17 млрд. евро инвестиции, в т.ч. 11.5 млрд. евро частни. „Така ще успеем да запазим нивото 
на сигурност на енергийната система, ще отговорим на изискванията на зеления преход и ще постигнем нивата за 
въглероден отпечатък, зададени от ЕС”, обобщава авторът на прогнозата. 
Моделът, представен от АИКБ, се споделя напълно от Енергийния системен оператор, обяви изпълнителният директор на 
ЕСО Ангелин Цачев. „Визията ни като преносен оператор е, че трябва да развиваме ВЕИ – един от стълбовете, които 
гарантират сигурността на доставките”, посочи Цачев.  Според него голяма част от европейските страни имат уникалната 
възможност на намалят зависимостта си от изкопаемите горива, в т.ч. и от природния газ. 
Новоизбраният председател на Комисията за енергийно и водно регулиране Станислав Тодоров обеща КВЕР да стане 
двигател на тази промяна – преминаване към икономика, базирана на нисковъглеродни източници, в близките 10-15 
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години. „В Комисията подготвяме визия за развитието на пазара на енергия, която ще споделим с всички участници на 
пазара до месец-два”, обяви в аванс Тодоров. 
Много се надявам тази дискусия да продължи в реален обществен дебат, от който ще бъдат изведени оптималните 
решения за развитието на електроенергията в България, обяви в началото Васил Велев, председател на АИКБ. Според него 
през последните десет години бизнесът плаща 750 млн. лв. повече  заради „неправилното прилагане на една правилна 
политика за купуване на електроенергия от енергийна борса”. 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът е готов да инвестира милиарди евро за позеленяване на енергетиката 
Енергийноинтензивната индустрия изгражда зелени централи за собствено ползване, с които да намалят разходите 
си, коментират от АИКБ 
Бизнесът има готовност да инвестира милиарди евро за реализиране на плановете за въглеродна неутралност на 
българската енергетика. Това стана ясно по време на дискусия, на която бяха представени два сценария за дългосрочно 
развитие на сектора, разработени от Асоциацията индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Възможностите за позеленяване на енергетиката, представени от зам.-председателя на АИКБ Румен Радев, са основно две 
и предвиждат развитие на възобновяемите енергийни източници с добавката на газ или на ядрени централи. И при двата 
варианта основната част от инвестициите са частни. 
При сценария "ВЕИ с газови централи" цената ще бъде 11,7 млрд. евро, от които 7,9 млрд. евро са частни инвестиции. 
Емисиите от производството на електроенергия намаляват от 230 килограма за мегаватчас до 63 килограма за мегаватчас 
през 2050 година. Цената на електроенергията намалява - от 81 евро за мегаватчас до 74 евро за същия период. 
Този вариант предвижда до 2050 година да бъдат изградени 500 мегавата газови блокове, 7500 мегавата нови соларни 
мощности, както и 1500 мегавата вятърни централи, които са на сушата. Радев обясни, че няма категорични научни данни 
за потенциала на офшорните вятърни паркове, затова и не са включени във вариантите. 
Добавени ще бъдат още 300 мегавата мощности, използващи биомаса и максимално 230 мегавата геотермална енергия 
(по метода hot dry rock), при които ще се наложи воден фракинг и всички произтичащи от това ефекти върху околната 
среда.  
Балансът ще дойде от батерии (1000 мегавата), за които е логично да се изградят около зоните за производство на 
електроенергия, както и от електролизьори за производство на водород (1500 мегавата електролизьори и 750 мегавата 
горивни клетки). 
Малко по-скъп е вариантът "ВЕИ и ядрени мощности" - 17 млрд. евро, от които 11,5 млрд. евро ще са от частния сектор. 
При него емисиите през 2050 ще бъдат почти наполовина по-ниски спрямо "газовия" сценарий - 38 килограма за 
произведен мегаватчас. Цената ще минимално по-висока - 75 евро за мегаватчас. 
По този сценарий няма газови блокове, проблемът за мрежата е свързан основно с излишъка на енергия, а не с недостиг. 
Затова и се предвижда изграждането на повече електролизьори за производството на водород. 
В тези планове не са включени системите за собствено потребление, включително и за индустрията. Радев е категоричен, 
че и в момента енергийно интензивното производство активно изграждат ВЕИ мощности, основно соларни централи, за 
да намалят разходите си за енергия. Предвижданията на АИКБ са до 2040 година около 1,7 тераватчаса от годишното 
потреблението на индустрията да идва от собствени източници. 
По време на дискусията Румен Радев посочи, че на този етап никой не анализира възможности за изграждане на малки 
газови блокове - до 20 мегавата, което е извън обхвата на политиката за въглеродните емисии. Те могат да бъдат 
изграждани в близост до газопреносната мрежа и да служат за балансиране на системата. 
На системата са нужни беземисионни базови мощности, които ще дадат по-голяма възможност за производството на 
водород, категоричен беше ръководителят на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Ангелин Цачев. Той посочи, че 
вариантът с възобновяеми източници, технологии за съхранение на енергия и ядрени централи са адекватни за работата 
на енергийната система. 
По този начин ще намалим зависимостта от изкопаеми горива, включително и от природния газ, категоричен беше Цачев. 
Богомил Манчев (Булатом) беше категоричен, че новото поколение ядрени реактори са много по-гъвкави и могат да се 
управляват много по-лесно. Така ядрените блокове могат да бъдат нужните базови мощности, които да позволят 
включването на възобновяемите енергийни източници в системата. 
Той посочи още, че потреблението на електроенергия от електромобилите годишно би било около 80 тераватчаса годишно 
и това изисква повече от предвидените във вариантите на АИКБ нови мощности. "Проблемът ни е транспортът, не 
енергетиката", категоричен беше още експертът. 
При позеленяването на енергетиката трябва да се обърне особено внимание на сградния фонд, коментира Юлиан Попов, 
съветник в Европейската климатична фондация. В България има 300 млн. кв. метра сгради, от които около 1/5 от 
обитаемите площи са празни. Състоянието на тези сгради от енергийноефективна гледна точка обаче не е никак добро, а 
подобряването му може да промени съществено моделите за развитието на енергийния сектор. 
В момента цената на соларната енергия е с 88% по-ниска, отколкото се прогнозираше преди 10 години, което означава, че 
преди 10 години никой не е знаел какво ще се случи със сектора, каза още експертът. Според него може да се окаже, че 
през  2030-32 година ще бъдем в същото положение. "Ние нямаме идея как ще се развиват технологиите, особено по 
отношение на ВЕИ и водород", каза Попов по време на дискусията. 
Енергийният регулатор ще подкрепи инициативите за позеленяване на българската енергетика, коментира председателят 
на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Станислав Тодоров. Той посочи, че отпадането на проекта за 
изграждане на газов блок в Маришкия басейн от Плана за възстановяване, не означава, че отпада необходимостта от него. 
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Според Тодоров е напълно възможно такъв блок да бъде изграден с частни средства. 
"Поемете риска и предизвикателството да участвате на пазара на електроенергия не само като потребители, но и като 
производители и търговци", каза новият председател на КЕВР. 
Експертът Иван Хиновски отбеляза, че във вариантите на АИКБ не е включен капацитета на р. Дунав. Има проекти, чиято 
първа цел е намаляване на климатичните проблеми в региона и корабоплаването, и и едва на трето място идват 
енергийните ползи, отбеляза председателят на УС на Българския енергиен и минен форум (БЕМФ). Според него обаче тези 
ползи не са никак малки и дават възможност за изграждане на 1200 мегавата мощности. 
Бизнесменът Пламен Бобоков, един от собствениците на "Монбат", определи плановете на правителството за 
изграждането на батерийни мощности от 6000 мегаватчаса като "абсурдни". Той припомни, че все още няма технология за 
рециклиране на литиево-йонните батерии. Твърдо в Съюза за стопанска инициатива са за нови ядрени мощности, но това 
не изключва и газовите блокове, допълни още бизнесменът, който е член на УС на организацията. 
Той беше категоричен, че има интерес към нови ядрени мощности в страната от частни инвеститори, както и че в страната 
има залежи от конвенционален газ, които са замразени заради интереси на чужди държави. 
Тепърва предстои широка дискусия за Плана за възстановяване, анонсира по време на дискусията депутатът от 
"Продължаваме промяната" Владимир Табутов. Той допълни, че до седмици в пленарната зала ще бъде дискутирани 
значителни облекчения на процедурите за изграждане и присъединяване на зелени мощности за собствено ползване.  
Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев коментира множество проблеми, пред които се изправят инвеститорите в малки проекти 
за собствено ползване и призова управляващите да прегледат спънките, които са факт заради промени, направени от 
служебния кабинет през 2021 година. Добрев нарече идеята за 6000 мегаватчаса батерии "екзотична". 
 
БТА 
 
√ Председателят на КЕВР призова бизнеса да участва в пазара на енергия не само като консуматор, но и като 
производител 
Гледайте какво прави държавата, но и не пропускайте възможността и вие да участвате в енергийната система, обърна се 
председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) Станислав Тодоров към участниците в дискусия на 
тема: "Дългосрочна визия за развитието на българската електроенергетика". 
"Чувам много коментари, че газовият проект е отпаднал от Плана за възстановяване и устойчивост, само че той не е 
отпаднал може би като необходимост за българската енергетиката", заяви Тодоров и призова всички собственици на 
индустриален и частен капитал да се видят в ролята на инвеститори в такива съоръжения. Поемете риска и 
предизвикателството да бъдете нови участници в пазара на енергия, не само като консуматори, но  и производители, а 
може би и като търговци и дистрибутори, каза председателят на КЕВР. 
Преминаването към икономика,  базирана на нисковъглеродни източници на енергия, което трябва да се случи в 
следващите пет, максимум десет години, бе посочено от председателя на Комисията като предизвикателство пред 
страната. Освен това, по думите му, трябва да се разделим с комфорта и илюзията за стабилност, която ни дават огромните 
генериращи мощности, които имаме в момента поради естеството на тази промяна. Тези процеси вече са започнали в 
България, като производството на електроенергия е все по-разпръснато, независимо и демократично, каза Тодоров.  
Следващите един - два месеца ще изградим визия за това къде трябва да бъде България като пазар като електроенергия и 
на енергия, защото източниците стават все повече взаимозаменяеми, допълни председателят на КЕВР и заяви, че тази 
визия ще бъде дискутирана със всички участници на пазара. 
Заместник-председателят на Народното събрание Росица Кирова каза по време на форума, че в рамките на едномесечната 
отсрочка от ЕК по последната редакция на националния План за възстановяване и развитие би могло да се помисли част 
от финансирането, което би трябвало да осигури устойчивост на системата, да бъде инвестирано в преносната мрежа. Това 
е един от основните проблеми на всички, които искат да се присъединят към мрежата и които биха могли да произвеждат 
електрическа енергия, допълни Кирова. По думите й това трябва да бъде направено в синхрон с възможностите за 
балансиране на мрежата и тя не изключи необходимостта от елементи за съхранение. Тези елементи трябва да бъдат 
много добре преценени и трябва да си помислим, че преди съхранението идват производството и преносът на 
електроенергията, допълни Кирова. 
Заместник-министър на иновациите и растежа Карина Ангелиева напомни по време на форума, че министерството е 
създадено да изведе темата за иновациите като основа за развитието на всички секторни политики и темата за растежа, 
който трябва да допринесе за увеличаването на инвестициите в регионите на страната и в сектори с добавена стойност, 
каквато е енергетиката.  
След като сме планирали толкова много инвестиции в рамките на новия програмен период в  енергийната ефективност, 
ВЕИ, технологична модернизация, би следвало да имаме постоянен аналитичен модел, който не само да предоставя 
данни, но и да събира различни изследователи, инженери, експерти и той постоянно да работи за обучение и изграждане 
на административен и научно-изследователски капацитет, изтъкна заместник-министърът. Тя добави, че от години нямаме 
единен център, свързан с изграждането на високотехнологични кадри в енергетиката, в това число и ядрената. Заместник-
министърът съобщи още, че предстои финализирането на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, както 
и завършване на процеса по изработване на Пътната карта за водорода. 
Александър Давидов – началник на отдел "Енергийни стратегии и секторни политики" в Министерството на енергетиката, 
каза, че вероятно този отдел ще носи основата тежест при изготвянето на новата енергийна стратегия на България и посочи, 
че е важно мнението на всички участници в този процес, като подчерта, че е важно какво ще бъде заложено като изходни 
данни. 
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По време на дискусията бе представена Програма за развитие на сектора, разработена от енергийните експерти на АИКБ 
в няколко варианта. 
Заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев представи сценарии 
за бъдещето на електроенергетиката в страната. Един от тях - с ядрена енергетика, предвижда добавянето на хиляда 
мегавата ядрена мощност, като не се развиват паро-газови централи. При този сценарий се залага ядрената мощност да 
бъде изградена към 2040 г., като не се коментира къде ще е разположена, каза Радев. През последните дни ескалира 
говоренето „Белене“ - „Козлодуй“, но не е това начинът на диалог, на който искаме да стъпим, допълни заместник-
председателят на АИКБ. Той каза, че оценката за инвестициите по този сценарий е 17 млрд. евро, като добави, че в това 
число частните инвестиции са две трети или над две трети от този обем. При този сценарий се очаква да е по-нисък 
въглеродният отпечатък : 38 килограма през 2050 г., при допускане за 12 килограма като емисионен фактор, а цената на 
електроенергията ще е 75 евро на мегаватчас. 
 
News.bg 
 
√ Бизнесът настоява за ясна стратегия за енергетиката 
България следва да има ясна и конкретна стратегия за развитие на енергетиката си, основаваща се на най-добрия интерес 
за домакинствата и производството. 
Това настояват от една водещите работодателски организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
които в четвъртък представиха своята прогноза за развитие на сектора в рамките на дискусия, озаглавена "Дългосрочна 
визия за развитието на българската енергетика". На нея присъства и новият председател на КЕВР Станислав Тодоров, както 
и редица енергийни експерти. 
Неизбежна смърт за изкопаемите горива - това чака енергийният ни сектор в обозримо бъдеще, смятат от 
работодателската асоциация. 
Два са основните варианта за развитие, и двата обусловени от екоизискванията на ЕС за въглеродна неутралност към 2050 
г. - ВЕИ и парогазови мощности или ВЕИ плюс атомни такива. В областта на "зелената енергия" обаче следва да има 
адекватна политика за ценообразуване, настояват от АИКБ. "Всяка година плащаме по 170 милиона лева повече за ВЕИ-та 
заради сбърканите начини на реализиране на една иначе правилна политика", каза председателят на АИКБ Васил Велев. 
При първия сценарий - парогазови мощности и възобновяема енергия, ще са нужни 11,7 милиарда евро инвестиции, от 
които 7,9 милиарда такива от частния сектор, за да бъдат покрити изискванията на системата, а цената на тока към 2025 г., 
прогнозират от АИКБ, ще е около 74 евро за мегаватчас. При втория - атомни централи и ВЕИ, цената ще е почти аналогична 
- 75 евро на мегаватчас, но инвестициите следва да са по-сериозни - 17 милиарда общо, от които 11,5 милиарда, които да 
дойдат от частния сектор. 
"Не чакаме спонсорство от страна на държавата, напротив - има достатъчно интерес от инвеститори с опит и репутация", 
каза Румен Радев от АИКБ. 
"Не си правим ПР упражнение, целта е да инициираме обществен дебат, с който да търсим най-добрите решения. Искаме 
да поставим на масата всички варианти, които да не са зависими от различни интереси", изрази амбиция Васил Велев. 
Безспорно е това, че трябва да се развиват възобновяемите мощности, категоричен бе шефът на Енергийния системен 
оператор Ангелин Цачев, който се включи в дискусията онлайн. Трябва, добави той, и да се постави акцент на ядрената 
енергетика, защото тя ще бъде основа за развитие именно на така важните нови технологии - като водородната например. 
Системите за съхранение на енергия също, добави той, са от базисно значение. 
КЕВР ще бъде двигател на промяната в енергетиката, обеща от своя страна новият председател на регулатора Станислав 
Тодоров. "Има много предизвикателства, първото от които е, че до 5 - максимум 10 години, трябва да преминем към 
нисковъглеродна икономика. Другото такова е, че трябва да се разделим с комфорта, който ни дават огромните 
генериращи мощности, които имаме в момента. Производството на енергия вече е много по-разпръснато, независимо, 
демократично", каза той. 
И обеща - бизнесът ще има пълната подкрепа от страна на КЕВР в този преход. За целта в рамките на 2 месеца новият шеф 
на комисията заедно с подопечните си експерти ще изготви и направи публично достояние визия за развитие на сектора. 
"Няма да я налагаме, а ще я покажем, за да започнем да мислим накъде ще развива пазарът". 
 
Новини 24/7 
 
√ Бизнесът настоява за ясна стратегия за енергетиката 
България следва да има ясна и съответна тактика за развиване на енергетиката си, основаваща се на най-хубавия интерес 
за семействата и производството. Това упорстват от една водещите работодателски организации - Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), които в четвъртък показаха своята прогноза за развиване на бранша в границите 
на полемика, озаглавена "Дългосрочна визия за развиването на българската енергетика". В нея участва и новият 
ръководител на КЕВР Станислав Тодоров, както и редица енергийни специалисти. 
Неизбежна гибел за изкопаемите горива - това чака енергийния ни бранш в обозримо бъдеще, считат от работодателската 
асоциация. 
Два са главните разновидността за развиване, и двата обусловени от екоизискванията на Европейския съюз за въглеродна 
индиферентност към 2050 година - ВЕИ и парогазови мощности или ВЕИ плюс атомни такива. В региона на "зелената 
енергия" обаче следва да има съответна политика за ценообразуване, упорстват от АИКБ. "Всяка година плащаме по 170 
милиона лв. повече за ВЕИ-та поради сбърканите способи на осъществяване на една другояче вярна политика", сподели 
ръководителят на АИКБ Васил Велев. 

https://news.bg/energy/kevr-veche-ima-nov-shef-erata-ivanov-priklyuchi.html
https://news.bg/energy/kevr-veche-ima-nov-shef-erata-ivanov-priklyuchi.html
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При първия сюжет - парогазови мощности и възобновима енергия, ще са нужни 11,7 милиарда евро вложения, от които 
7,9 милиарда такива от частния бранш, с цел да бъдат покрити условията на системата, а цената на тока към 2025 година, 
предвиждат от АИКБ, ще е към 74 евро за мегаватчас. При втория - атомни централи и ВЕИ, цената ще е съвсем аналогична 
- 75 евро на мегаватчас, само че вложенията следва да са по-сериозни - 17 милиарда общо, от които 11,5 милиарда, които 
да дойдат от частния бранш. 
"Не чакаме спонсорство от страна на страната, в противен случай - има задоволително интерес от вложители с опит и 
известност ", сподели Румен Радев от АИКБ. 
"Не си вършим ПР упражнение, задачата е да инициираме публичен спор, с който да търсим най-хубавите решения. Искаме 
да сложим на масата всички разновидности, които да не са подвластни от разнообразни ползи", изрази упоритост Васил 
Велев. 
Безспорно е това, че би трябвало да се развиват възобновимите мощности, безапелационен бе шефът на Енергийния 
систематичен оператор Ангелин Цачев, който се включи в полемиката онлайн. Трябва, добави той, и да се сложи акцент 
на ядрената енергетика, тъй като тя ще бъде основа за развиване точно на по този начин значимите нови технологии - като 
водородната да вземем за пример. Системите за предпазване на енергия също, добави той, са от базисно значение. 
КЕВР ще бъде мотор на смяната в енергетиката, даде обещание от своя страна новият ръководител на регулатора 
Станислав Тодоров. "Има доста провокации, първата от които е, че до 5 - най-много 10 години, би трябвало да преминем 
към нисковъглеродна стопанска система. Другото такова е, че би трябвало да се разделим с комфорта, който ни дават 
големите генериращи мощности, които имаме сега. Производството на енергия към този момент е доста по-разпръснато, 
без значение, демократично", сподели той. 
И даде обещание - бизнесът ще има цялостната поддръжка от страна на КЕВР в този преход. За задачата в границите на 2 
месеца новият началник на комисията дружно с подопечните си специалисти ще изготви и направи обществено 
притежание визия за развиване на бранша.  
"Няма да я постановяваме, а ще я покажем, с цел да стартираме да мислим накъде ще развива пазарът". 
 
Nova News 
 
√ Ангелова: На пазара на труда има дефицит от над 200 хиляди души 
Голяма част от младите хора нямат трудова дисциплина, добави главният секретар на АИКБ 
Бум на обявите за работа на фона на очакван икономически растеж и увеличение на заплатите. На този фон нуждата от 
кадри на пазара на труда се увеличава. Дефицитът на пазара на труда към момента е от 200 хиляди души. Това каза в ефира 
на „Твоят ден” главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Милена Ангелова. 
"От години алармираме за недостига на кадри. Освен демографската криза имаме системен дисбаланс в образователната 
система. Търсени професии сега не се радват на популярност, поради изместените тенденции. Пазарът на труда има 
дефицит от над 200 хиляди души, като решението на този проблем е внос на кадри от чужбина”, обясни тя. 
Поради високите цени на електроенергията редица родни предприятия фалираха, добави Ангелова. 
„Компенсациите за бизнеса закъсняха и дори сега имат много сериозни затруднения. Хората, които остават без работа 
заради тази ситуация веднага се поемат от пазара на труда”, каза още главният секретар. 
Според Милена Ангелова е необходима промяна във формулирането на работните заплати. 
„Искаме работната заплата да се определя на основата на преговори между работодателите и синдикатите по 
икономически дейности и ако има вариант да се прецизира по региони. Работната заплата трябва да се формулира на база 
истински социален диалог. Към момента изкуственото увеличение на минималното възнаграждение от 9% повлича след 
себе си ръст и на средните заплати”, обясни тя.   
Ангелова обърна внимание и на проблема, че на голяма част от младите хора им липсва трудова дисциплина. 
Повече гледайте във видеото. 
 
Труд 
 
√ Милена Ангелова, АИКБ: Над 200 хиляди души е дефицитът на пазара на труда 
Бум на обявите за работа на фона на очакван икономически растеж и увеличение на заплатите. На този фон нуждата от 
кадри на пазара на труда се увеличава. Дефицитът на пазара на труда към момента е от 200 хиляди души. Това каза в ефира 
Нова Нюз главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Милена Ангелова. 
"От години алармираме за недостига на кадри. Освен демографската криза имаме системен дисбаланс в образователната 
система. Търсени професии сега не се радват на популярност, поради изместените тенденции. Пазарът на труда има 
дефицит от над 200 хиляди души, като решението на този проблем е внос на кадри от чужбина”, обясни тя. 
Поради високите цени на електроенергията редица родни предприятия фалираха, добави Ангелова. 
„Компенсациите за бизнеса закъсняха и дори сега имат много сериозни затруднения. Хората, които остават без работа 
заради тази ситуация веднага се поемат от пазара на труда”, каза още главният секретар. 
Според Милена Ангелова е необходима промяна във формулирането на работните заплати. 
„Искаме работната заплата да се определя на основата на преговори между работодателите и синдикатите по 
икономически дейности и ако има вариант да се прецизира по региони. Работната заплата трябва да се формулира на база 
истински социален диалог. Към момента изкуственото увеличение на минималното възнаграждение от 9% повлича след 
себе си ръст и на средните заплати”, обясни тя.  
 
 

https://nova.bg/news/view/2022/02/18/357545/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-200-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8/
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Важни обществено-икономически и политически теми 
БНТ 
 
√ Бюджетната комисия разглежда на второ четене държавния бюджет 
Парламентарната бюджетна комисия продължава работата по бюджета на държавата. 
Вчера депутатите приеха без задълбочени дебати по същество бюджетите на здравната каса и на държавното обществено 
осигуряване. Окончателно текстовете ще бъдат гласувани в пленарна зала следващата седмица. 
Максималният осигурителен праг ще бъде увеличен до 3400 лева от 1 април. Сред промените в бюджетите е увеличение 
на минималната заплата до 710 лева. От юли ще бъдат увеличени и пенсиите с 6.1%. 
Увеличават се също парите за болнична помощ като се запазва вноската за здравно осигуряване на 8%. Депутатите приеха 
и промени в закона за корпоративното подоходно облагане. Чрез тях детските градини и яслите стават безплатни, отпада 
данък лихва и се намалява данък "Уикенд". 
 
√ Василев: Няма да подкрепим увеличение на парите за отбрана, ако МО не предложат конкретни проекти 
Финансовият министър Асен Василев каза в кулоарите на парламента, че не биха подкрепили увеличение на парите за 
отбрана в държавния бюджет, освен ако от Министерството на отбраната не предложат конкретни проекти, за които са 
необходими повече средства. 
Ако има предложения, те ще бъдат обсъдени, увери Василев. 
По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му би подкрепила държавния бюджет, ако се отделят 
повече пари именно за подсилване на армията. 
 
√ Асен Василев: България ще развива нови ядрени мощности 
България ще развива нови ядрени мощности и това е записано в коалиционното споразумение, заяви в кулоарите на 
парламента вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев. 
Той обясни, че целта на визитата му с енергийния министър Александър Николов в САЩ, е била да се обсъдят варианти, в 
случай, че бъдат застрашени енергийните доставки към България заради кризата в региона. 
Относно разработката на малки ядрени мощности в САЩ, Василев посочи, че все още няма работещ прототип. За сметка 
на това са разгледани нови налични технологии. 
"И тук задачата ни е да си свършим нашето домашно и да решим какъв тип енергетика ще развиваме", каза Василев.  
Той допълни, че има 4 - 5 налични геотермални технологии, както и технологии за съхранение на електроенергия. 
Асен Василев отговори на критиките на президента Румен Радев, че времето за анализ е свършило и липсват реални мерки 
за цената на тока. Вицепремиерът изтъкна, че компенсациите са факт, а при наличие на нов състав на КЕВР трябва да се 
даде време на регулатора за цените за бита. 
По повод орязания бюджет на прокуратурата и критиките на главния прокурор Иван Гешев Асен Василев заяви, че България 
е страната с най-голям бюджет за съдебна власт - 0,7% от БВП, спрямо 0,3% за ЕС и отрече да има политически натиск. 
 
БНР 
 
√ Трима вицепремиери и деветима министри на парламентарен контрол 
Депутатите ще започнат заседанието си днес с парламентарен контрол, в който се очаква да участват вицепремиерите Асен 
Василев, Корнелия Нинова и Борислав Сандов 
На въпроси на народните представители ще отговарят и министрите на правосъдието Надежда Йорданова, на 
здравеопазването Асена Сербезова,на земеделието Иван Иванов и на туризма Христо Проданов. 
Питания са отправени и към министрите на на електронното управление Божидар Божанов, на младежта и спорта 
Радостин Василев, на вътрешните работи Бойко Рашков, към социалния министър Георги Гьоков и на отбраната Стефан 
Янев. 
 
√ 149 години от гибелта на Васил Левски - възпоменателни церемонии в Карлово и Ловеч 
В Карлово тази вечер ще се състои възпоменателна церемония по повод 149-ата годишнина от гибелта на Апостола на 
свободата Васил Левски.  По-рано ще се проведе кръгла маса на тема: "Васил Левски, четническите акции и комитетското 
дело" с участието на учени от цялата страна. 
Годишнината ще бъде отбелязана в Ловеч с панихида и възпоменателна церемония пред паметника му в града. 
От 17:30 ч., по традиция в храма "Успение Богородично" ще бъде отслужена панихида за Апостола. След нея паметта на 
Васил Левски ще бъде почетена с поклонение и военен ритуал пред паметника на Апостола, който си издига над Ловеч. 
На двете събития ще присъства и вицепрезидентката Илияна Йотова. 
От 19.00 ч. в салона на ловчанското читалище „Наука“ квартет "Светоглас" ще изнесе концерта "Любимите песни на 
Апостола". 
Отбелязването на годишнината от гибелта на Васил Левски ще продължи и на 19 февруари с традиционния туристически 
поход „По стъпките на Апостола“ от Ловеч до Къкринското ханче, гражданско поклонение на мястото, където е заловен 
Апостолът и Националното факелно шествие „149 години безсмъртие“. 
С панихида, „Караул на паметта“ и прожекция на филма „Левски пред съда на Портата и на историята“ в Добрич ще бъде 
отбелязана годишнината от гибелта на Васил Левски. През целия ден жители и гости на града могат да положат цветя на 
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паметника на Апостола на свободата пред църквата „Свети Георги“, а младежкият дом „Захари Стоянов“, е подготвил 
фотодокументална изложба, предоставена от Националния музей „Васил Левски“ Карлово. 
Поредицата от събития в Добрич ще започнат с концерт на възрожденски песни, в изпълнение на Духовия оркестър с 
диригент Стоян Монов. Панихида ще отслужи протойерей Емаунил. Учениците от Финансово стопанската гимназия „Васил 
Левски“ са подготвили провеждането на „Караул на паметта“, като всеки посетител ще получи брошура с рисунка, 
стихотворение и есе, посветени на Апостола на свободата. 
Младежкият център ще се опита да предизвика младите хора да четат и мислят за Васил Левски чрез поредица от 
мотивационни срещи. В Регионалната библиотека ще се прожектира филмът „Левски пред съда на Портата и на 
историята“.  
Целта на общината е през целия ден да имаме поводи да си спомняме за Левски, посочи зам.-кметът д-р Емилия Баева. 
Днес и утре всеки посетител на Националния военноисторически музей с помощта на музеен експерт ще може да се 
запознае отблизо и да научи историята на малкото запазени вещи на Васил Левски, съхранявани в музея. Посетителите ще 
могат да си припомнят и най-ценното наследство на Апостола - словото, пресъздало идеала му за свобода. 
А думите на Левски, записани в неговите писма и личното му тефтерче, ще бъдат визуализирани чрез светлинна 
инсталация. 
 
√ Даниел Лорер представя нова програма на ББР 
Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще представи нова програма на Българската банка за развитие в 
подкрепа на българските компании за финансиране на разходите им за електроенергия. 
 
√ НСИ: Намаляване на безработицата, но и на заетостта през четвъртото тримесечие на 2021 г. 
Националният статистически институт отчита намаляване на безработица, но и на заетостта в нашата страна през 
четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо предходните три месеца. 
През периода октомври - декември 2021 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години се 
понижава до 3,0805 милиона спрямо 3,1344 през третото тримесечие и спрямо 3,1269 милиона година по-рано. 
Общо 1,9572 милиона от заетите работят през четвъртото тримесечие в сектора на услугите (или 63,5% от всички заети 
лица), в индустрията са заети 932,9 хиляди (или 30,3% от всички заети лица), а в селското, горското и рибното стопанство - 
190,3 хиляди (или 6,2%). 
Броят на безработните през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 146,7 хиляди спрямо 150,6 хиляди през предходното 
тримесечие и 173,1 хиляди през последните три месеца на 2020 г. Коефициентът на безработица  през последното 
тримесечие на 2021 г. се понижава до 4,5% от 4,6% през третото тримесечие и спрямо 5,2% в края на 2020 г. 
НСИ отчита, че най-малък процент безработни през четвъртото тримесечие на настоящата година е този на хората с висше 
образование (11,5% от всички безработни), следвани от тези с основно и по-ниско образование (32% от всички безработни) 
и лицата със средно образование (56,5% от всички безработни). 
Коефициентът на безработица сред висшистите е едва 1,6%, сред лицата със средно образование е 4,7%, а сред хората с 
основно и по-ниско образование коефициентът на безработица достига 12,5 на сто. 
 
√ Безработни могат да придобият нова професия с държавни пари 
Агенция по заетостта вече предоставя средства за обучения на безработни и заети лица. Хора без работа могат да 
придобият нова професия за сметка на държавния бюджет. Работодателите също могат да наемат хора без работа и да ги 
включат в дуална форма на обучение срещу финансови стимули. 
Курсовете за придобиване на нова професия от безработни се провеждат в четирите клона на държавното предприятие 
"Българо-германски център за професионално обучение" в Плевен, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, както и в Центъра 
за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи в Кремиковци. 
Курсистите получават дневна стипендия, пари за нощувки и за пътуване до мястото на обучението. Ако работодател наеме 
безработен в дуална форма на обучение се предоставят средства за заплата на наетия и неговия наставник за период до 
36 месеца. Подробности са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта. 
 
√ Средна цена на тока за днес в Европа от 155 евро/MWh, спад в България до 147 евро 
Средната цена на тока за днес на европейските енергийни борси се повишава слабо с 9 евро до 155 евро за мегаватчас, 
докато електроенергията в България поевтинява с над 17% до 147,59 евро за MWh (или 288,66 лева) и е една от най-ниските 
Европа. 
В рамките на търговията за вчерашния ден (17-и февруари) средната цена на тока в нашата страна бе 296,18 лева за 
мегаватчас (или 151,43 евро). 
Това показват вчерашните данни от различните европейски платформи за енергийна търговия. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в петък (18-и февруари) най-високи цени на електричеството са отчетени в Гърция 
(205,4 евро за мегаватчас), следвана от Испания и Португалия (по 184,26 евро), Швейцария (184,150 евро) и Нидерландия 
(180,55 евро). 
Най-ниска е цената на тока за петък в Полша (97,08 евро), следвана от Германия (117,63 евро), Чехия и Словакия (по 119,23 
евро). Австрия (134,35 евро), България и Румъния (по 147,59 евро). 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" за петък (18-и февруари) се 
понижава със 17,64% до 179,20 евро за мегаватчас (или 288,66 лева) спрямо 207,84 евро (или 350,48 лева) за четвъртък 
(17-и февруари). Това е най-ниската цена на тока от 5-и януари 2022 г. 
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На 22-ри декември 2021 г. цената скочи до рекордни 421,59 евро (или рекордни 824,55 лева за MWh), показват данните 
на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
 

 
На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока в четвъртък (17-и февруари) падна до 
295,42 лева за мегаватчас (или 151,05 евро), като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в диапазона между 
321 и 329 лева за мегаватчас. 
 

 
 
√ На 24 и 25 февруари: Два дни "Ваканция & Спа експо" с акцент и надежда за връщане към нормализация в туризма 
Разговор с Вихра Огнянова 
Традиционното Международно туристическо изложение Ваканция & Спа експо (Holiday&Spa) ще се проведе на 24 и 25 
февруари 2022 г. под егидата на Министерството на туризма и с подкрепата на Столичната община и браншовите 
организации. 
В софийския Интер Експо Център най-много ще са изложителите от България и от съседните балкански страни. 
„Българските общини и региони се представят страхотно“, съобщи пред Радио София организаторът Вихра Огнянова. Сред 
участниците са и представители от Великобритания, Индия, Испания, Ирак, Монголия и др. 
На изложението са предвидени много презентации, лекции, дискусии, както и съпътстващи събития. 
Пълната програма може да разгледате тук. 
Посещението е безплатно, но се изисква предварителна регистрация и зелен сертификат. 
Чуйте целия разговор. 
 
√ ЕЦБ: Икономическият растеж вероятно ще остане слаб през първото тримесечие 
Европейската централна банка заяви в последния си икономически бюлетин, публикуван в четвъртък, че икономическият 
растеж на еврозоната вероятно ще остане слаб през първото тримесечие на 2022 г. на фона на все още продължаващата 
коронавирусна пандемия, както и с оглед на "недостиг на материали, оборудване и работна ръка". 
ЕЦБ потвърди позицията, че рязкото нарастване на инфлацията се дължи най-вече на по-високите сметки за енергия и 
храна. Банката отново отбелязва, че "инфлацията вероятно ще остане повишена за по-дълго време от предишните 
очаквания, но ще намалее през настоящата година". 
Базираната във Франкфурт институция подчерта, че нейният Управителен съвет е готов да коригира паричната си политика, 
за да "гарантира, че инфлацията ще стабилизира около целевото ниво на ЕЦБ от 2 на сто в средносрочен план". 
Въпреки ръста на инфлацията, ЕЦБ все още отбелязва продължаващото възстановяване на икономиката и пазара на труда 
в еврозоната, "подпомогнати от обширната политическа подкрепа". 
"Икономиката е засегната все по-малко от всяка следваща вълна на пандемията и факторите, ограничаващи 
производството и потреблението, трябва постепенно да отслабват, което да позволи на икономиката да набере отново 
сила с течение на годината", заключава ЕЦБ. 
 

https://holidayfair-sofia.com/program-bg/
https://bnr.bg/post/101602947/mti-vakancia-spa-ekspo-s-akcent-i-nadejda-za-vrashtane-kam-normalizacia-v-turizma
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√ Кр. Георгиева подкрепя стимулиращата политика на ЕЦБ, тъй като МВФ вижда отслабване на инфлацията 
Европейската централна банка е права да поддържа стимулиращата си парична и лихвена политика, тъй като инфлацията 
се очаква да спадне след "преходни тласъци" заради затруднения в предлагането, които могат да продължат и през 
следващата година, заяви в четвъртък Международният валутен фонд, предаде Ройтерс. 
Подкрепата от бившия й работодател вероятно ще донесе известно облекчение на президента на ЕЦБ Кристин Лагард, тъй 
като тя се мъчи да убеди инвеститорите, че банката не е на път да вдигне лихвените проценти въпреки рекордната 
инфлация в еврозоната. 
Базираната във Вашингтон институция каза, че изминалите данни показват, че заплащането на труда в еврозоната ще се 
повишат само скромно и че инфлацията, която достигна 5,1% през януари, ще спадне под целевото ниво на ЕЦБ от 2 на сто. 
"Очакваме инфлацията да падне малко под целта на Европейската централна банка, след като пандемията отшуми“, се 
посочва в публикация в блог на МВФ, подписана от управляващия директор Кристалина Георгиева и двама други 
служители на Фонда. 
"ЕЦБ е решила по подходящ начин да поддържа адаптивна монетарна позиция, докато не бъде постигната средносрочната 
й цел за инфлация, като същевременно запази гъвкавостта си да коригира курса, ако високата базова инфлация се окаже 
по-трайна от очакваното", отбеляза Георгиева. 
Лагард, предшественикът на Георгиева начело на МВФ, повтори в понеделник, че всяка промяна в ултра-разхлабената 
политика на ЕЦБ за масивни покупки на облигации и отрицателни лихвени проценти ще бъде постепенна. Тя обаче не 
успява да убеди инвеститорите, които все още оценяват вероятността за повишение на лихвите на ЕЦБ с 50 базисни пункта 
до края на годината. 
Днешното изявление на МВФ се основава на нов документ, според който БВП на еврозоната би бил с 2% по-висок през 
миналата година, ако не бяха в сила ограниченията в предлагането, причинени от Covid локдауни и от недостиг на какво 
ли не - от транспортни контейнери до квалифицирани работници. 
Този шок в предлагането представляваше през миналата година половината от увеличението на инфлацията при 
производствените цени в еврозоната, с изключение на цените на енергията, посочи МВФ. 
Фондът обаче предупреди, че проблемите с недостига при веригите на доставки могат да продължат по-дълго от 
очакваното и вероятно до 2023 г. поради разпространението на варианта на коронавируса - Омикрон, което представлява 
предизвикателство за централните банкери, опитващи се да подкрепят икономиката, като същевременно ограничават 
инфлацията. 
"Поддържането на средносрочните инфлационни очаквания стабилни въпреки преходния тласък на инфлацията, 
включително поради прекъсвания на доставките и нарастващи енергийни цени, е от ключово значение за управлението 
на този компромис", отбеляза МВФ. 
 
√ През 2020 г. в ЕС изкопаемите горива са 70% от брутната енергия, делът им в България е 63% 
България е сред страните с най-голям спад на дела на изкопаемите горива спрямо година по-рано 
Европейският съюз все още разчита до голяма степен на изкопаеми горива за цялостното енергийно снабдяване, според 
данни на Евростат, показващи съотношението на изкопаемите горива към брутната налична енергия (общото енергийно 
търсене на държава или регион). 
През 2020 г. изкопаемите горива съставляват 70% от брутната налична енергия в ЕС, което представлява слабо понижение 
от 71% през 2019 г. Този процент обаче е намалял значително през последните десетилетия и с цели 13 процентни пункта 
от 1990 г. насам - първата година, за която са налични тези данни. Понижението на зависимостта от изкопаеми горива се 
дължи най-вече на увеличаването на възобновяемата енергия. 
През 2020 г. с най-висок дял на изкопаемите горива в брутната налична енергия в рамките на ЕС е Малта (цели 97%), 
следвана от Нидерландия (90%), Кипър (89%), Ирландия (87%) и Полша (86%). 
За България този дял през 2020 г. е 62,86%. 
Само Швеция (31%), Финландия (41%), Франция (48%), Латвия (57%) и Дания (59%) имат дял на изкопаемите горива към 
брутната енергия, който е под 60 на сто. 
През последното десетилетие всички държави членки на ЕС регистрираха спад в дела си на изкопаеми горива към брутната 
налична енергия. 

Дял на изкопаемите горива към брутната енергия в ЕС през периода 1990-2020 г. 
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Най-голямото намаление е измерено в Естония (от 91% през 2010 г. до 66% през 2020 г.), следвана от Дания (от 81% на 
59%) и Финландия (от 57% до 41%). 
От друга страна, най-малкото намаление за този десетгодишен период е измерено в Белгия (от 78% на 76%), следвана от 
Германия (от 81% на 78%) и Малта (от 100% до 97%). 
При България понижението през този десетгодишен период е от 74,10% (през 2010 г.) до 62,86% (през 2020 г.). 
 

Дял на изкопаемите горива към брутната енергия в страните членки на ЕС през 2020 г. 
 

 
 
Сравнявайки 2020 г. с 2019 г., само две държави членки на ЕС увеличиха дела си на изкопаеми горива в брутната налична 
енергия - Литва (повишение с 1%) и Малта (с 0,1%). 
Сред останалите страни най-голямо намаление е в Естония (със 7 на сто), Дания (с 5 базисни пункта), следвана от 
Португалия, Латвия, Испания, България (от 66,54% през 2019 г. до 62,86%) и Люксембург, като при всички тях има 
понижения с около 4 базисни пункта. 
 
√ Солиден отскок на британските продажби на дребно в началото на 2022 г. 
Продажбите на дребно във Великобритания отскочиха през януари по-рязко от очакваното, заличавайки близо половината 
от драматични спад в края на 2021 г., когато силната коронавирусна вълна на варианта Омикрон накара редица британци 
да си останат вкъщи и след като мнозина от тях вече бяха осъществили коледните и новогодишните си покупки още през 
ноември, показват данни на британската официална статистика ONS. 
Продажбите на дребно нарасна през януари 2022 г. с 1,9% спрямо декември, която се свиха с цели 4% (низходяща ревизия 
от предишна оценка за спад с 3,7%), докато очакванията бяха за по-скромно повишение с 1%. 
Спрямо година по-рано (януари 2021 г.) продажбите на дребно в Обединеното кралство нараснаха с цели 9,1% след спад 
с 1,7% през декември 2021 г. и очаквания за тяхно повишение с 8,7 на сто. 
Изключвайки автомобилните горива, продажбите на дребно се повишиха през януари с 1,7% на месечна база (след спад с 
3,9% през декември) и със 7,2% спрямо година по-рано (след понижение с 3,8% в края на 2021 г.). 
Продажбите на нехранителни стоки нараснаха през януари с 3,4% спрямо декември, докато продажбите на хранителни 
стоки се свиха с 2,3%, а продажбите на автомобилни гориха скочиха с 4,1 на сто. 
Процентът на онлайн продажбите спрямо общите продажби на дребно пък се понижи до 25,3%. 

 
Графика на продажбите на дребно на месена база 

 
 
"След слабия декември, когато вълната на Омикрон имаше значително негативно влияние върху потреблението, 
продажбите на дребно се възстановиха през януари с най-голямото си месечно покачване откакто магазините отвориха 
отново миналата пролет", отбеляза Дарън Морган от ONS. 
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Според редица анализатори солидният отскок на продажбите на дребно през януари е нов индикатор, че негативният 
удар, който нанесе Омикрон вълната върху бизнеса и икономиката, е по-малък и по-краткосрочен, отколкото се смяташе 
преди. Перспективите пред търговците на дребно обаче не изглеждат чак толкова светли с оглед на кризата с разходите 
за живот, предизвикана от високата инфлация и силно растящите енергийни сметки на домакинствата. 
Британската инфлация нарасна през януари до близо 30-годишен връх от 5,5%, като Английската централна банка 
прогнозира, че инфлацията ще удари пик малко над 7% през април. 
 
√ Ускоряване на инфлацията във Великобритания до близо 30-годишен връх от 5,5% 
Инфлацията през януари във Великобритания е достигнала рекордните 5,5% за последните 30 години.  
Цената на живота на Острова продължава да се покачва, сочат официалните статистически данни. Инфлацията далеч 
изпреварва увеличението на заплатите. За последното месечно увеличение на инфлацията особен дял има поскъпването 
на облеклата и обувките. В същото време продължават да се покачват цените на енергията, горивата, хранителните 
продукти и мебелите.  
Положението с инфлацията ще стане още по-лошо през април, когато бъде вдигнат тавана за сметките за газ и ток, което 
автоматично ще увеличи с близо 700 паунда средно годишно сумата на домакинство за енергия. Увеличението на таксата 
за национално осигуряване, за да се помогне за финансирането на национаното здравеопазване, също ще удари хората 
по джоба. Централната английска банка предвижда до края на годината инфлацията да достигне 7%. 
Инфлацията във Великобритания се ускори изненадващо през януари, тъй като цените на енергията продължават да 
нарастват, а веригите на доставки се борят да се справят с негативните последици от коронавирусната пандемия.  
Индексът на потребителските цени (CPI) се понижи през януари с 0,1% спрямо предходния месец, но нарасна на годишна 
база с 5,5% при очаквания за стабилизация на декемврийското ниво от 5,4 на сто, показват данни на британската 
национална статистика (ONS). 
Това е най-високата инфлация в Обединеното кралство от март 1992г. и отразява поскъпването на широка гама от стоки и 
услуги, като най-голямо въздействие идва от растящите енергийни цени (скок на цените на газа с 28,1% и на тока с 19,25), 
но има покачване и на цени на храните и напитките, както и на редица други стоки. 

Графика на индекса CPI по месеци (спрямо година по-рано) 

 
Основната инфлация, която изключва цените на енергията, храните, алкохолните напитки и тютюна, се ускори на годишна 
база през януари до 4,4% от 4,2% през декември 2021 г. 
По-рано този месец Английската централна банка преразгледа прогнозите си за инфлацията във възходяа посока и вече 
очаква тя да достигне връх от около 7,25% през месец април, когато влезе в сила увеличението с 54% на регулираните 
енергийни сметки за британските домакинства. 
АЦБ не очаква инфлацията да се върне към целевото ниво от 2% до началото на 2024 г., въпреки че повечето икономисти 
смятат, че инфлацията ще спадне по-бързо. 
Централната банка вече повиши лихвените си проценти на два пъти (през декември 2021 г. и януари 2022 г.) до 0,5% от 
0,1%, като финансовите пазари очакват допълнително повишаване на британската водеща лихва до 0,75% или дори до 1% 
на следващото заседание на 17 март. 
 
√ Турската централна банка остави основната си лихва непроменена 
Централната банка на Турция остави основния си лихвен процент непроменен за второ поредно заседание, въпреки 
нарастващата инфлация. 
Комитетът по паричната политика на Централната банка на Република Турция, управляван от Сахап Кавчиоглу, реши да 
запази водещата едноседмичната репо лихва на нито от 14%. 
Банката заяви, че неотдавнашното увеличение на инфлацията се дължи на ценообразуване, което не е подкрепено от 
икономическите фундаменти и на фактори от страна на предлагането, като покачването на глобалните цени на енергията, 
храните и селскостопанските стоки, ограниченията в предлагането и промените в търсенето. 
"Централната банка очаква процесът на намаляване на инфлацията да започне на фона на взетите и решително 
преследвани мерки за устойчива ценова и финансова стабилност, заедно със спада на инфлацията вследствие на базовия 
ефект“, се казва в изявление на банката след края на днешното редовно заседание. 
Под натиска на президента на страната Реджеп Ердоган банката понижи лихвения процент с цели 500 базисни пункта от 
септември 2021 г. насам. 
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√ Значителен спад на индексите на "Уолстрийт" 
Акциите на "Уолстрийт" се сринаха в четвъртък поради нарастващите опасения за потенциална руска инвазия в Украйна, 
съобщи АФП. Пазарите пренебрегнаха добрите резултати на Walmart и други компании. 
Индустриалният индекс Dow Jones Industrial Average завърши със спад от 1,8 %, което представлява загуба от над 620 пункта 
и приключи на ниво 34 312,03 пункта. 
Широкообхватният S&P 500 спадна с 2,1% до 4 380,24 пункта, а технологичният индекс Nasdaq Composite се срина с 2,9% 
до 13 716,72 пункта. 
 
√ Започва Мюнхенската конференция за сигурност 
„Да се отучим от безпомощността“ - така е озаглавен докладът, публикуван в навечерието на конференцията 
Днес започва 58-то издание на тридневната Мюнхенска конференция за сигурност. Тя се смята за един от най-важните 
международни форуми по въпросите на външната политика и сигурността. 
„Никога в историята на конференцията не сме били изправени пред толкова реална опасност от война“, заяви Волфганг 
Ишингер, който ще председателства за последна година форума в Мюнхен. 
Конфликтът около Украйна, бъдещето на иранската ядрена сделка и на евроатлантическия алианс са основните теми на 
тазгодишното издание на Мюнхенската конференция за сигурност, която ще бъде открита от генералния секретар на ООН 
Антониу Гутериш. 
В Мюнхен пристигат американският вицепрезидент Камала Харис и външният министър Антъни Блинкън, генералният 
секретар на НАТО Йенс Столтенберг, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, украинският президент Володимир 
Зеленски и германският канцлер Олаф Шолц. 
„По различни причини“ тази година няма да има руско участие, съобщи говорителката на руското министерство на 
външните работи Мария Захарова, която заяви, че Мюнхенската конференция за сигурност е загубила обективността си и 
се е превърнала в трансатлантически форум. 
В рамките на конференцията ще се състои среща на външните министри от Г-7, председателствана в момента от Германия. 
По традиция, в навечерието на конференцията се публикува доклад за глобалната сигурност, озаглавен тази година: „Да 
се отучим от безпомощността“. 
За авторите чувството на безпомощност заради съвкупността от различни кризи е завладяло по-скоро хората в утвърдените 
демокрации, отколкото живеещите в авторитарни общества. 
 
Мениджър 
 
√ Румен Радев със сериозно предупреждение към кабинета: Времето за анализи изтече 
Времето за анализи и добри намерения изтече, чухме ги, чакаме резултатите, заяви президентът Румен Радев в първо 
открито критично изказване по адрес на кабинета. 
"Следим какво прави правителството, така че да поевтинеят токът и газът и да има адекватни компенсаторни механизми 
и за потребителите, и за бизнеса. Има нови хора в ръководството на енергетиката, но къде са резултатите? Хората не ги 
усещат, а време няма. Всеки ден е ценен, увеличава се рискът от фалити и загуба на пазари, да не говорим какво става с 
малките и средни предприятия. Така че трябват адекватни мерки и ясна политика, неотложни са законови промени", 
посочи държавният глава от Пловдив, където днес посети посети цехове за производство на олово в КЦМ. 
Радев коментира и появилите се различия в управляващата коалиция относно бъдещето на АЕЦ "Белене". България има 
бъдеще като ядрена държава, отбеляза той 
"Знаете каква борба се водеше в Съвета на ЕС, в Европейската комисия, за да бъде призната ядрената енергия за чиста 
енергия. Това има голямо значение за държави, като България. Имаме определен прогрес. В същото време се налагат 
високи изисквания към инвестициите. Крайно време България да вземе решение по тази тема. В този проект са вложени 
милиарди на българските данъкоплатци и повече не можем да оставим в това положение с непрекъснато отлагане и 
чакане. България има бъдеще като ядрена държава. Категорично", заяви президентът.  
Според Румен Радев, Зелената сделка е прекрасен проект, но трябва поне десетилетия напред да имаме инвестиции в 
базови мощности, каквато е ядрената енергетика.  
"България не може да си позволи лукса сама да се откаже от този огромен потенциал, който инвестира. Знаете колко 
трудно другите държави в момента изграждат нови ядрени мощности. Най-важното е човешкият капитал. Хората, които 
да гарантират ефективност и най-вече безопасност. Ние ги имаме и е престъпление да се откажем. Така че очаквам 
възможно най-бързо решение", посочи още държавният глава. 
 
√ "Златните паспорти" отменени на първо четене 
Единодушно със 218 гласа "за" и без "въздържали се" депутатите приеха законопроекта на Министерски съвет за промяна 
на Закона за българското гражданство, с който се отменя възможността за придобиване на гражданство чрез инвестиции 
или т.нар. "златни паспорти". 
Три законопроекта по темата бяха депозирани за обсъждане, но народните представители приеха само този на 
Министерски съвет, който предлага отмяна на възможността за придобиване на българско гражданство чрез инвестиции. 
Вторият законопроект, внесен от ДПС беше сходен с този на кабинета. В друг законопроект от ДПС предлагаха в тримесечен 
срок ДАНС да извърши пълна проверка по всички преписки по придобиване на подобен тип българско гражданство.  
Министърът на правосъдието Надежда Йорданова обясни защо е необходимо да се прекрати издаването на "златни 
паспорти". "Да премахнем възможността хора, които нямат трайна връзка с България, по бърза писта да станат български 
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граждани, а с това граждани и на ЕС", посочи тя. Йорданова обяви, че текат проверки по 48 преписки, като в шест от тях 
има констатирани нарушения. "Аз съм предприела съответните действия за отнемане на българското гражданство, 
поискала съм ДАНС да провери още 19 такива преписки", добави правосъдният министър.  
По време на дебата от ДПС настояха за пълна проверка на издадените досега паспорти. "Държим да бъде извършена 
проверка абсолютно на всеки един конкретен случай", заяви Хамид Хамид от ДПС. 
"В тези 8 години от 2012 до 2020 г. се натрупват стотици такива случаи, при които схемата винаги е една и съща - инвестиция 
в ДСК, даване на удостоверение, че има направена инвестиция за 1 милион, даване на постоянно пребиваване или на 
гражданство и инвеститорът си е взел парите предварително с кредит", посочи Йордан Цонев от ДПС. 
"Темата за българското гражданство е фундаментална. Гражданството е основната правнополитическа връзка на индивида 
с държавата. Гражданството не е просто набор от права и възможност. То е свързано с ценности, лоялност на индивида 
към държавата и на държавата към индивида. Именно за това лековатото отношение към темата за гражданството е 
недопустима", каза Атанас Славов от "Демократична България". 
Петър Куленски от "Продължаваме промяната" обяви, че ще подкрепят законопроекта на Министерски съвет. "Искам да 
обърна внимание на законопроектите, които са внесли ДПС. Хубаво е, когато ДПС говорят за отмяна на "златните паспорти" 
да знаем, че и монетата има две страни", каза още той. 
В разискванията се включи и Крум Зарков от БСП, който заяви, че е излишно различните вносители да се замерят с 
инициативността на тези законопроекти. "Днес ще затворим една от вратите, с които се продава, не само гражданството, 
историята, родовата памет на хора, за да сертифицират или не техния произход", посочи той. 
Тома Биков от ГЕРБ-СДС заяви, че днес се решава един безспорен казус. Според него по-сложният въпрос е свързан с 
гражданството за българи, които са представители на традиционните български общности в Молдова. "Северна 
Македония казусът е много по-различен, отколкото в Молдова. В Северна Македония се унищожени голяма част от 
документите, които показват, че тези хора са с български произход. От там идва проблемът", каза той. 
 
√ Стефан Янев: Бойна група на НАТО ще води учение на българска територия 
Бойна група на НАТО ще води учение на българска територия. Това обяви пред журналисти министърът на отбраната 
Стефан Янев по повод разполагането на допълнителни части на НАТО в източния фланг. Той уточни, че в България тази 
група ще бъде съставена на базата на български подразделения с български командир и българско командване, както и 
участие на други сили от страните членки на НАТО.  
"Още веднъж искам да подчертая за тази бойна група - това е събиране на подразделения от сухопътните войски в една 
обща група, за да проведат съвместна тренировка. Тази тренировка е на българска територия. Тази група не се готви да 
бъде изнесена извън България, няма такива задачи. Тя тренира само отбранителна тематика у нас. Тази бойна група ще 
координира своята дейност с НАТО, няма да е под техен контрол", посочи още военният министър и добави, че до юни ще 
има повече яснота по въпроса.  
Министърът на отбраната е категоричен, че доминантната част в тази група ще бъдат българите. Тя ще се състои от между 
700 и 1000 души като 70-80% от тях ще са българи.  
"Процесът ще изглежда така: Когато се тренира един елемент, ще идват едни подразделения, след това ще си 
тръгват. Когато се тренира друг елемент, ще идват други, така че на самия полигон ще се съберат не повече от 1000 души", 
добави той.  
Стефан Янев съобщи още, че следващата седмица в рамките на ученията, които са планирани още през 2021 г., в Ново село 
пристига нов американски контингент от 100-150 военнослужещи с военна техника до 15 бойни бронирани машини. 
Посещението е в рамките на планираните учения за повишаване на оперативната съвместимост и способността на тези 
сили да работят съвместно, както двустранно, така и в рамките на НАТО. 
По отношение на кризата в Украйна министър Янев заяви, че всички се надяват да бъде използван дипломатическият 
инструмент за решаването ѝ, но по думите му, на този етап признаци за деескалация на напрежението не се потвърждават 
на този етап. 
 
√ Отрицателна е текущата и капиталова сметка на страната за декември 2021 г. 
Текущата и капиталова сметка на страната за декември 2021 година е отрицателна и възлиза на 729,6 млн. евро при 
дефицит от 67,4 млн. евро за декември 2020 г., съобщава Българската народна банка. 
За 2021 година текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 891,7 млн. евро (1,3 на сто от прогнозния брутен 
вътрешен продукт - БВП) при излишък от 785,3 млн. евро (1,3 на сто от БВП) за 2020 година. 
За декември 2021 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 631,2 млн. евро при отрицателно салдо от 
153,6 млн. евро за декември 2020 г. За 2021 година текущата сметка е отрицателна и е близо 1,381 млрд. евро (2,1 на сто 
от БВП) при отрицателно салдо от 161,2 млн. евро (0,3 на сто от БВП) за цялата 2020 година. 
Търговският баланс на страната за декември 2021 г. е отрицателен в размер на 547,5 млн. евро при дефицит от 298,5 млн. 
евро за декември 2020 г. За 2021 г. търговският баланс е отрицателен в размер на 3,368 млрд. евро (5 на сто от БВП) при 
дефицит от 1,945 млрд. евро (3,2 на сто от БВП) за 2020 г. 
Износът на стоки за декември 2021 година е 3,086 млрд. евро, като нараства с 849 млн. евро (37,9 на сто) в сравнение с 
този за декември 2020 г. За цялата 2021 г. износът е над 34,205 млрд. евро (50,9 на сто от БВП), като се повишава с близо 
6,934 млрд. евро (25,4 на сто) в сравнение с този за 2020 г. 
Вносът на стоки за декември 2021 г. е 3,634 млрд. евро, като се увеличава с 1,098 млрд. евро (43,3 на сто) спрямо декември 
2020 г. (2,536 млрд. евро). За 2021 г. вносът е близо 37, 574 млрд. евро (55,9 на сто от БВП), като нараства с над 8,357 млрд. 
евро (28,6 на сто) спрямо 2020 година. 
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Салдото по услугите за декември 2021 година е положително в размер на 231,1 млн. евро при положително салдо от 226,2 
млн. евро за декември 2020 г. За 2021 г. салдото е положително в размер на 4,348 млрд. евро (6,5 на сто от БВП) при 
положително салдо от 3,059 млрд. евро (5 на сто от БВП) за цялата 2020 г. 
Капиталовата сметка на страната е отрицателна и възлиза на 98,4 млн. евро при положителна стойност от 86,1 млн. евро 
за декември 2020 г. За 2021 г. капиталовата сметка е положителна на равнище 489 млн. евро (0,7 на сто от БВП) при 
положителна стойност от 946,5 млн. евро (1,5 на сто от БВП) за цялата 2020 г. 
Финансовата сметка на страната за декември 2021 г. е отрицателна в размер на 29,9 млн. евро при отрицателна стойност 
от 113,7 млн. евро за декември 2020 г. За 2021 г. финансовата сметка е положителна - над 3,088 млрд. евро (4,6 на сто от 
БВП) при положителна стойност от 2,621 млрд. евро (4,3 на сто от БВП) за предходната 2020 г. 
 
√ От вчера БФБ започва да предлага и търговия с крипто инструменти 
От вчера инвеститорите у нас ще могат да търгуват с крипто инструменти и на Българската фондова борса. БФБ пусна 8 
крипто инструмента – ЕTN (борсово търгувани дългови инструменти) на пазар BSE International , които са базирани и 
следват цените на Bitcoin и Ethereum. С това страната ни за първи път започва да предлага иновативната алтернатива на 
традиционните криптовалути,  а БФБ се присъединява към водещи европейски борси като Deutsche Börse и Euronext, които 
пуснаха за търговия тези инструменти преди две години. 
„С новите продукти на BSE International отговаряме на засиления пазарен интерес към крипто инструментите. Радваме се, 
че от днес можем да предложим един алтернативен актив за търговия на криптовалути, като улесним и опростим процеса 
за всички заинтересовани инвеститори. С крипто ETN-и от пазар BSE International инвеститорите не се ангажират да 
създават свои собствени криптопортфейли или криптографирани ключове, а същевременно получават гаранции, че 
избраните от тях инструменти са системно регламентирани и регулаторно изрядни“, заяви доц. д-р Маню Моравенов, 
изпълнителен директор на БФБ. Чрез лансирането на новите крипто ETN-и, БФБ продължава дългогодишното си 
партньорство с Deutsche Börse и маркет-мейкъра Tradegate AG, който ще осигурява ликвидността на инструментите. 
Търговията с иновативните продукти се осъществява в евро и в рамките на обичайната търговска сесия. 
Осемте предложения на БФБ включват BTCetc - Bitcoin Exchange Traded Crypto, VanEck Vectors Bitcoin ETN, ETHetc – ETC 
Group Physical Ethereum ETP, VanEck Vectors Ethereum ETN, 21Shares Bitcoin ETP, 21Shares Ethereum ETP, WisdomTree Bitcoin 
и WisdomTree Ethereum. 
От БФБ обръщат внимание, че финансовите инструменти, издадени на базата на криптоактиви, са високорискова 
инвестиция и може да не са подходящи за всички видове инвеститори. 
 
√ Общините с най-висока добавена стойност на глава от населението 
Гълъбово е общината с най-висока добавена стойност – над 52 000 лв., на човек от населението през 2020 г. Енергийният 
център край Стара  Загора е следван от индустриална Девня – с 50 000 лв. добавена стойност на човек от населението. В 
топ 5 влизат още Раднево (38 000 лв.), София (25 000 лв.) и съседната община Божурище (23 000 лв.). Класацията е част от 
дългосрочна инициатива „265 истории за икономика” на Института за пазарна икономика (ИПИ), който от 2020 г. следи 
развитието на общините в България по няколко показателя: „Икономика и инвестиции”, „Пазар на труда”, „Демография”, 
„Образование”, „Здравеопазване”, „Местни финанси” и „Социални услуги”. 
„Ограничителните мерки върху отделните отрасли на икономиката и свиването на международните туристически потоци 
през 2020 г. се отразиха по различен начин на общините. За да оценим динамиката при липсващи данни за БВП на 
отделните общини, ние сравняваме добавената стойност по факторни разходи на човек от населението през 2020-а спрямо 
2019 г.”, коментира Адриан Николов, икономист в ИПИ. Той прави важно уточнение, че данните за повечето общини 
Пирдоп, Мирково, Челопеч в Средногорието, Козлодуй и Крумовград са поверителни, а те биха заели челни места в 
класацията на Института, благодарение на силната си минна, преработваща или енергийна индустрия. С под 1000 лева на 
човек от населението през 2020 г. остават 10 общини, с под 5000 – цели 175, което за пореден път демонстрира 
съсредоточаването на значителна част от икономическата активност в България в относително компактни географски 
райони (фигура 1). 

Фиг. 1 Добавена стойност по факторни разходи на човек от населението, 2019-2020 г. 
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Интерактивната версия ще откриете тук  
От 257 общини, за които НСИ дава информация, в 109 се наблюдава спад, а в 148 – ръст през 2020 г.  С други думи въпреки 
влошаването на общата икономическа конюнктура в страната икономическите условия в повечето общини се подобрява. 
До голяма степен подобрението се дължи на разположението и икономическия профил на тези населени места – повечето 
от тях са в Северна България, където цели области са относително незасегнати от кризата и дори запазват положителната 
си прекдризисна динамика. Това обаче са и най-слабо икономически развитите части на страната, които често остават 
встрани от общите процеси. 
Прави впечатление и положителната динамика около Пловдив, където бързото възстановяване на индустрията през 
втората половина на 2020 г. запази растежа. В столицата има ръст на добавената стойност на човек от 5%, най-вече 
благодарение на бързата адаптация на високотехнологичния сектор към условията на работа от разстояние и повишеното 
търсене на услугите му. Положителната динамика в строителния сектор през втората половина на годината вследствие на 
повишеното търсене на имоти също играе важна роля за доброто представяне на София. 
 

Фиг. 2 Изменение в добавена стойност на човек от населението, 2019-2020 г. 

 
Интерактивната версия ще видите тук   
Открояват се няколко групи общини, при които се наблюдава чувствителен спад на добавената стойност през 2020 г. Най-
видима е тенденцията по Южното Черноморие, където общинските икономики се свиват. Най-видимо това е в Несебър 
(спад с 58% в рамките на годината), Балчик (-37%), но и в областния център Бургас (-31%). По-слаб е сривът в Северното 
Черноморието, вследствие на блокирането на туристическия поток през 2020 г., но общините, които отчитат ръст, са малко. 
От значение е и свиването на икономиките на голяма част от периферните общини на София, най-чувствително в Своге (-
25%) и Костинброд (-18%). Според анализатори това означава, че кризата може и да не се е отразила значително на София, 
но последствията ѝ се чувстват в широката периферия на столицата. 
 
√ 10 вида пластмасови продукти вече са забранени в България. С какво да ги заменим? 
Десет вида пластмасови продукти за еднократна употреба вече са забранени в България, а за редица други има поставени 
национални и европейски цели за намалено потребление. Какви са алтернативите и как бизнесът може да премине към 
по-екологични практики? Разказва Симона Стилянова, съосновател на съветника за устойчив бизнес „Основа“. 
Линейният модел на употреба на пластмасата 
Макар пластмасата да играе полезна роля в различни сектори на икономиката, нарастващата ѝ употреба при приложения 
с кратък жизнен цикъл, прави свързаните с тях модели на производство и потребление все по-неефикасни и линейни. 
Когато пластмасата се изхвърля като отпадък, тя причинява щети на околната среда и има отрицателно въздействие върху 
икономиката — не само по отношение на изгубената икономическа стойност на материала, но и на разходите за 
почистване и загубите за туризма, рибарството и корабоплаването. 
Основните промени у нас 
В края на 2021 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) прие наредба за намаляване на въздействието на 
определени пластмасови продукти върху околната среда чрез която транспонира Директива на ЕС 2019/904 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година. 
Освен забрана на 10 вида изделия от пластмаса за еднократна употреба, тя включва и редица мерки за ограничаване на 
конкретни продукти, които все още нямат широко разпространена екологична алтернатива, нови изисквания за 
промишлен дизайн на продукти и техните опаковки, за разширена отговорност на производителя, както и последващи 
механизми за отчитане. 
В списъка на забранени за пускане на пазара продукти влизат пластмасови сламки, клечки за уши, прибори за хранене 
(вилици, лъжици, ножове, пръчици), чинии, бъркалки, пръчици за балони за еднократна употреба. Забранени са също 
съдове за храна и напитки, чаши от експандиран полистирен (EPS, стиропор), както и тънките пластмасови торби с 
дебелина под 25 микрона. 
Какви са алтернативите? 

https://265obshtini.bg/map/198
https://265obshtini.bg/map/197
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Трудно може да бъде посочено едно универсално решение, което да работи при всички. В различните индустрии и 
организации влияние оказват редица, често непредвидими, фактори. Както при всяко друго бизнес решение, преди да се 
предприемат драстични промени и големи инвестиции, специалистите препоръчват да се направи анализ. 
Въпреки това добрите европейски практики, следващи принципите на европейската йерархия за управление на 
отпадъците, могат да ни дадат посока за действие. Европейската директива насърчава прилагането на принципите на 
кръговата икономика, приоритизиращи устойчивите и нетоксични продукти, които могат да бъдат използвани повторно, и 
на системите за повторна употреба, пред продуктите за еднократна употреба. Целта е, преди всичко, да се намали 
количеството на образуваните отпадъци. 
Следвайки този модел, заведение за хранене, например, може да замени кутиите за храна от експандиран полистирен с 
някой от следните варианти: 
1. Да насърчи потребителите да използват свой съд за многократна употреба, в замяна на малка отстъпка, калкулирана на 
база разхода на бизнеса за опаковки. 
2. Да въведе депозитни кутии за многократна употреба: Опростена система, в която крайният клиент получава поръчката 
си в кутия на търговеца за многократна употреба срещу определен депозит. Когато клиентът върне кутията, търговецът 
възстановява сумата, а кутията преминава през процес на дезинфекция и последваща употреба. В момента у нас навлизат 
две платформи, които предстои да предлагат подобна услуга - Наопаки и Кутийка.бг. В Германия например в момента се 
въвежда подобна система при поръчките на храна за дома. 
3. Употреба на биоразградими опаковки: При избор на подобен тип опаковки, полезен ориентир може да бъде сертификат 
като “HOME COMPOSTABLE” от TUV Austria. Това означава, че ще могат да бъдат компостирани в домашен компостер - част 
от домакинствата в България вече го използват, а и вашият бизнес може сравнително лесно да си изгради двой собстевн. 
Такива могат да бъдат например, кутиите от захарна тръстика. Опаковките от биополимери (напр: PLA), трябва да бъдат 
внимателно разгледани, с оглед на липсата на единна система за разделно събиране на биологичния отпадък в България. 
В случай че подобна кутия попадне на сметището или в контейнерите за пластмаса, тя няма да се разгради напълно и би 
нанесла допълнителни щети върху околната среда. 
Повече информация за промените в България, касаещи пластмасата за еднократна употреба и нейните алтернативи 
можете да откриете в безплатен електронен наръчник за бизнеса, създаден от съветника за устойчив бизнес Основа, 
финансиран от организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки Еко Партнърс България АД. 
 
√ Пълното възстановяване на европейският туризъм се отлага 
Несигурността, породена от варианта Omicron на Covid-19, се отрази негативно върху сектора на пътуванията и туризма в 
Европа в края на 2021 г., възпрепятствайки перспективите за неговото възстановяване през първото тримесечие на тази 
година. Въпреки това оптимизъм остава. 
Европейската туристическа комисия (ETC – организация с нестопанска цел, създадена през 1948 г. в Брюксел, в която 
членуват 35 национални туристически организации) прогнозира, че туристите, които ще посетят Стария континент през 
2022 г. ще бъдат с 20% под нивата от 2019 г., въпреки многобройните предизвикателства, пред които все още е изправен 
секторът. 
Организацията продължава да следи тенденциите и перспективите, както и въздействието на COVID-19 върху сектора и в 
последния си тримесечен доклад, обяви Луис Араухо, президент на ЕТС. Той е оптимист, че европейският туристически 
сектор ще преодолее Omicron и останалите предизвикателства. „Устойчивостта на сектора обаче зависи от активността на 
ЕС в разработването на ендемични стратегии, които ще позволят разхлабване на ограниченията за пътуване както за 
вътрешноевропейски, така и за международни пътувания. „Докато се учим да живеем с Covid-19, правителствата в цяла 
Европа трябва да намерят правилния баланс между управлението на рисковете за здравето и улесняването на 
мобилността”, посочи Арахо. По негово мнение високото ниво на ваксинация в Европа през 2021 г., цифровият сертификат 
за COVID-19 на ЕС и облекчаването на ограниченията за пътуване създават сигурна основа за възраждане на туризма. 
Десетки хиляди полети по Коледа и Нова година бяха отменени заради липсата на персонал от авиокомпаниите. Загуби на 
операторите възлизат на 18.5 млрд. евро през 2021 г. и 1.5 милиарда пътници по-малко в сравнение с 2019 г., огласи 
организацията. 
Въпреки че Omicron забави възстановяването на туристическия сектор в Европа през първото тримесечие на 2022 г., 
перспективите като цяло остават положителни на фона на разхлабването на мерките в Европа. Европейската туристическа 
комисия очаква плавно възстановяване на туризма, подкрепено от вътрешните пътувания. Прогнозата е за доближаване 
до предпандемичните нива през 2024 г.   
 
√ Разнопосочна търговия на борсите в Европа 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха смесени резултати в ранната търговия в четвъртък, след 
като опасенията около нарастващото напрежение в Украйна засенчиха окуражаващите корпоративни отчети на компании 
като Kering и Reckitt Benckiser , предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 остана почти без промяна, регистрирайки минимален спад от 0,02 пункта до 467,75 
пункта. Немският показател DAX напредна с 37,26 пункта, или 0,24%, до 15 407,56 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 се понижи с 41,42 пункта, или 0,54%, до 7 562,36 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 
12,94 пункта, или 0,19%, до 6 977,92 пункта, подкрепен от поскъпването на акциите на Kering с 7,19%, след като компанията 
отчете рязък ръст на продажбите през последното тримесечие благодарение на търсенето на топ марката Gucci. Цените на 
книжата на конкурентите от сектора на луксозните стоки LVMH и Hermes поскъпнаха с 0,61% и 2,74%. 

https://www.naopaki.bg/
https://www.naopaki.bg/
https://osnova.bg/plastic-guide-dw/
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Настроението на световните пазари беше помрачено от съобщенията в руските медии за обстрел срещу сепаратистите 
в  Източна Украйна, които подкрепиха прехвърлянето на пари от акциите към активите убежища като златото и държавните 
облигации. 
„Вярваме, че пазарът подценява потенциалните рискове, които съществуват. Ако погледнете случващото се на пазарите на 
суровини през последните седмици, ще видите, че има голяма волатилност на цените, особено в сферата на енергетиката. 
Това повишава потенциала за по-лоши изненади при инфлацията през следващите месеци“, коментира Елвен де Грут, 
старши пазарен икономист в Rabobank 
Основните показатели за волатилност на пазарите скочиха през последните седмици заради страховете от война между 
Русия и Украйна. Макар че Москва отрича да има планове за нахлуване в Украйна, западните страни предупреждават, че 
Русия може да започне инвазия „във всеки един момент“. 
Опасенията относно нарастваща инфлация и повишенията на лихвените проценти също понижиха апетита за рискови 
активи, като търговците повишават прогнозите си за агресивно затягане на политиката на Федералния резерв на САЩ.  
Сред малкото добри новини на пазара бе тази, че 65% от почти половината от компаниите от STOXX 600, които вече са 
отчели финансовите си резултати за последното тримесечие, са надминали очакванията на анализаторите, сочат данни на 
Refinitiv. В едно типично тримесечие 52% надминават прогнозите за печалба. 
Акциите на британската компания за потребителски стоки Reckitt Benckiser поскъпнаха с 5,22%, след като тя отчете по-
добри от прогнозираното продажби през четвъртото тримесечие на миналата година, след като страховете около 
пандемията доведоха до повишено търсене на  нейните почистващи препарати. 
Цената на книжата на Airbus се понижи с 0,53%, въпреки че най-големият производител на самолети в света прогнозира 
720 доставки на самолети и по-висока печалба през 2022 
Акциите на Continental поскъпнаха с 4,62%, след като Manager Magazin съобщи, че германският доставчик на авточасти 
обмисля да се раздели на четири отделни бизнеса. 
Смесени резултати на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса не регистрираха големи движения в едната или другата посока в сряда, 
докато инвеститорите анализираха протоколите от последното заседание на Федералния резерв на САЩ и 
продължаващото напрежение по границата между Русия и Украйна, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 54,57 пункта, или 0,16%, до 34 934,27 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 3,49 пункта, или 0,09%, до 4 475,01 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq се понижи с 15,66 пункта, или 0,11%, до 14 124,09 пункта. 
Водещите индекси ограничиха част от загубите си след публикуването на протоколите от януарското заседание на Фед, от 
които стана ясно, че засега централната банка няма планове да предприеме по-бързо и агресивно от очакваното 
увеличение на лихвите. 
„В протоколите нямаше нищо, което да подсказва, че Фед ще бъде по-агресивен от това, което пазарът очаква“, коментира 
Чарли Рипли, старши инвестиционен стратег на Allianz Investment Management. 
Протоколите потвърждават готовността на Фед да започне да вдига лихвените проценти и да свива финансовия си баланс 
в скоро време. 
„Повечето участници на заседанието отбелязаха, че ако инфлацията не се понижи, както те очакват, би било уместно 
Комитетът за открития паричен пазар да премахне политиките си за подкрепа с по-бързи темпове, отколкото очакват в 
момента“, се казва в протоколите. 
Междувременно стана ясно, че продажбите на дребно в САЩ са нараснали повече от очакваното през последния месец. 
Според Министерството на търговията стойността на общите продажби е нараснала с 3,8% на месечна база януари. 
Икономистите очакваха ръст от 2,1% след понижението с 1,9% през декември. 
Сред най-големите губещи в сесията бе ViacomCBS, чиито акции поевтиняха със 17,81%, след като компанията съобщи, че 
ще се ребрандира на Paramout Global като част от по-големия си фокус върху стрийминг услугите. Фирмата също така отчете 
по-слаби от прогнозираното резултати за последното тримесечие. 
Акциите на Met Platforms поевтиняха с 2,02%, след като основателят на Facebook Марк Зукърбърг представи своята визия 
за корпоративната култура на компанията в опит да мотивира своите служители. 
Инвеститорите продължават да следят и случващото се по границата между Русия и Украйна, като в сряда от НАТО 
обвиниха Русия, че продължава да струпва войски по границата, въпреки съобщенията за изтегляне на военни. 
Индексът на волатилността на Cboe, който е известен като индикатор за страха на Уолстрийт, се понижи до около 25 пункта, 
след като по-рано тази седмица бе достигнал 31 пункта. 
Повишения в Азия 
Основните индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно ръстове в четвъртък, докато инвеститорите 
продължават да следят развитието по границата между Русия и Украйна, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 227,53 пункта, или 0,83%, до 27 232,87 пункта. 
Японското министерство на финансите съобщи, че износът на страната е нараснал с 9,6% на годишна база през януари, 
което е под очакванията на икономистите за повишение с 16,5%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се повиши с 2,2 пункта, или 0,06%, до 3 468,04 пункта, докато по-
малкият измерител Shenzhen Composite напредна с 46,54 пункта, или 0,35%, до 13 422,9 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng регистрира ръст от 73,87 пункта, или 0,3%, до 24 792,77 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 14,41 пункта, или 0,53%, до 2 744,09 пункта. 
В Австралия ASX 200 напредна с 11,3 пункта, или 0,16%, до 7 296,2 пункта., след като Австралийското статистическо бюро 
съобщи, че страната е добавила 12 900 работни места през януари. Безработицата в Австралия се е задържала на ниво от 
4,2%. 
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У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете спад от 3,22 пункта, или 0,52%, до 620,17 пункта. BGBX40 се понижи с 0,37 пункта, или 0,26%, до 141,01 пункта. 
BGTR30 изтри 0,52 пункта от стойността си, или 0,07%, достигайки ниво от 704,62 пункта. BGREIT се понижи с 0,52 пункта, 
или 0,07%, до 704,62 пункта. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1371 долара 
Курсът на еврото днес се задържа под прага от 1,14 долара, съобщиха германски финансови издания, цитирани от БТА. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1371 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1370 долара. 
 
√ Публичният дълг в Северна Македония достигна 60% от БВП 
С ново увеличение от 15% пункта публичният дълг на Северна Македония достигна границата от 60% от БВП. Това гласи 
изводът от одит на Сметната палата в РМС, предава БТА.  
Според одитния доклад, като отговор на здравната и икономическа криза, невинаги се гарантира спазването на фискалните 
правила за управление на публичния дълг и дефицита, и повишаване на нивото на публичния дълг се наблюдава не само 
в Република Северна Македония, но и в други държави. 
Одитният доклад подчертава въздействието на фискалната политика върху формирането на публичен дълг. "В Република 
Северна Македония 75 % от общия държавен дълг, т.е. 88 % от държавния дълг е за финансиране на бюджетния дефицит 
поради предвидени разходи, по-високи от приходите“, пише в него.  
Одиторите констатират, че липсата на отделен закон или подзаконов акт, или стратегически документ за управление на 
публичните финанси при извънредни обстоятелства - криза или извънредна ситуация, представлява риск за управлението 
на публичния дълг.  
Системата за управление на публичния дълг, с изключение на някои недостатъци, позволява ефективното му управление. 
Поради предоставената възможност за заем за финансиране на бюджетния дефицит за текущата и следващите две години, 
той допринася за вземането на решения за заеми, когато пазарните условия са най-благоприятни, но съществува риск от 
заем, който не е одобрен от Парламента на Република Северна Македония, заключава докладът на одита.  
Той е извършен в съответствие с Годишната работна програма на Сметната палата за 2020 г. и обхваща периода 2015-2020 
г., а в определени области и въпроси, и преди 2015 г.  
 
√ Петролът върви към седмичен спад 
Цените на петрола продължиха да се понижават в петък, насочвайки се към седмичен спад, след като перспективата за 
връщане на доставките на петрол от Иран на пазара засенчи страховете от проблеми с доставките при потенциална руска 
инвазия в Украйна, предаде Ройтерс. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,29 долара, или 0,31%, до 92,68 долара за барел, следвайки като 
поевтиня с 1,9% в четвъртък. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,37 долара, или 0,40%, до 91,39 
долара за барел, следвайки спад от 25 предходната сесия. 
В понеделник и двата бенчмарка достигнаха най-високите си нива от септември 2014 г., но те вървят към първия си 
седмичен спад от девет седмици на фона на новините, че скоро може да бъде постигната сделка между световните сили 
и Иран за съживяване на ядреното споразумение от 2015 г. 
Ако ядреното споразумение отново влезе в сила, това би могло да върне 1 млн. барела петрол на ден обратно на пазара. 
„Низходящият натиск върху суровия петрол на фона на перспективата за сключване на сделка вероятно ще се запази... 
освен ако страните не приключат последния кръг от преговори без напредък“, коментира Вандана Хари от Vanda Insights. 
Въпреки това анализаторите не очакват цените на петрола да паднат много в близко бъдеще, дори при връщане на 
доставките от Иран, тъй като Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с 
Русия, известни като формата ОПЕК +, изпитват затруднения с увеличаването на доставките въпреки обещанията за 
повишаване на производство с 400 хил. барела на ден всеки месец до март. 
Тъй като търсенето на петрол се възстановява с нарастването на въздушния и пътния трафик, Commonwealth Bank 
прогнозира, че цената на Брента ще се задържи в диапазона от 90 до 100 долара за барел в краткосрочен план. Според 
CBA обаче цената ще прескочи прага от 100 долара „доста лесно“, ако напрежението между Русия и Украйна ескалира. 
 
√ ООН отчете бурен ръст на световната търговия през 2021 г. 
Глобалната търговия на стоки и услуги ще забави през тази година, следвайки бурното темпо на ръст през 2021 г., тъй като 
инфлационният натиск в САЩ и нестабилността на имотния пазар в Китай ще отслабят перспективите за растеж в двете 
най-големи икономики в света. Това прогнозира Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), цитирана от 
Блумбърг. 
Според доклада на UNCTAD международната търговия е нараснала с 25% на годишна база до 28,5 трлн. долара през 
миналата година.  Предпочитанията от времето на пандемията към стоки за дома вместо пътувания и отдих са очевидни, 
тъй като търговията със стоки е нараснала с 27% в сравнение с предходната година, докато увеличението при услугите е 
17%, посочват от агенцията, базирана в Женева. 
Макар че глобалната търговия не е нараснала значително през първата половина на 2021 г., тя се е ускорила съществено 
през второто полугодие. След сравнително бавен старт на третото тримесечие, ръстът на търговията е набрал скорост през 
Q4, когато търговията със стоки е нараснала с близо 200 млрд. долара до нов рекорд от 5,8 трлн. долара. За същия период 
търговията с услуги се е увеличила с 50 млрд. долара до 1,6 трлн. долара, което е малко над предпандемичните нива. 
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„Позитивната тенденция за международната търговия през 2021 г. се дължи до голяма степен на повишението на цените 
на суровините, разхлабването на ограничителните мерки срещу коронавируса и силното възстановяване на търсенето, 
подкрепено от пакетите от икономически стимули“, посочват от  UNCTAD в своя доклад. „Тъй като тези тенденции вероятно 
ще отшумят, очакваме тенденциите при световната търговия да се нормализират през 2022 г.“, се казва още в доклада. 
Рекордните нива на глобалните заеми също поставят натиск върху търговията, тъй като „опасенията около устойчивостта 
на дълга вероятно ще се засилят през идните тримесечия“, обясняват от UNCTAD. 
Силният растеж на търговията през 2021 г. предизвика и една не толкова положителна тенденцията – по-големи 
дисбаланси. Търговският дефицит на САЩ при стоките е нараснал до 5,2% от световната търговия на стоки в сравнение с 
4,3% преди пандемията. Излишъкът на Китай се увеличил от 3,5% на 4,5%. 
 
Cross.bg 
 
√ Радев призова за диалог между отговорните институции и бизнеса за разрешаване на кризата с енергоносителите  
Трябва да има диалог между отговорните институции и бизнеса, за да търсим най-добрите решения на кризата с 
енергоносителите. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Бургас след посещението си в завод 
„Трансвагон“ АД, специализиран в извършването на ремонт, реконструкция и модернизация на товарни вагони. 
Държавният глава обсъди с ръководството на предприятието необходимостта от навременни и работещи мерки за 
справяне с високите цени на енергийните ресурси. 
„Необходима е целенасочена и ясна държавна политика за ускорен икономически растеж и повишаване на 
конкурентоспособността“, каза президентът и посочи, че премахването на бюрократичните пречки и осигуряването на 
нормативна база ще предостави възможност на предприемачите да вървят напред. 
По думите на държавния глава целта е обща и ясна, а именно, че наред с бързото икономическо възстановяване на 
страната и повишаване качеството и стандарта на живот, е важно възстановяването на доверието между държавата и 
бизнеса. „Това е неотложна задача, ако искаме да постигнем по-висок темп на икономически ръст“, каза още Румен Радев. 
 Президентът разгледа производствената база на предприятието и поздрави ръководството и колектива за постигнатите 
високи резултати, въпреки сложната икономическа обстановка, породена от растящите цени на енергоресурсите. „С много 
предприемчивост, отговорност и усилия продължавате не само да оцелявате, но и произвеждате с изключително високо 
качество и изнасяте в държави като Германия“, подчерта Румен Радев. По думите му  това е атестат, че в България може и 
се развива успешна тежка индустрия. 
„Производството на този завод задължително трябва да бъде част от модернизацията на българските железници“, заяви 
Румен Радев в отговор на въпрос. По думите на държавния глава в зеления преход една от тенденциите е автомобилният 
транспорт да намалява като пробег, а за голяма част от товарите да се използва железопътен превоз. 
Президентът призова за по-голямо внимание от страна на държавата и към предприятията, които са се доказали като 
успешни, експортно-ориентирани са и дават голяма принадена стойност, за да запазят не само пазарите и производството 
си, но и работниците си. 
 
√ Социалният министър: Доходите са увеличени толкова, че компенсират инфлацията 
Доходите у нас са увеличени толкова, че компенсират инфлацията. Мнението е на социалния министър Георги Гьоков. В 
студиото на „Здравей, България” той каза, че внимателно слуша критиките към правителството. 
„В голяма степен хората са прави. За съжаление нещата в България стават бавно. Президентът е прав, че времето изтича. 
Но когато правим бързо нещата, понякога бъркаме. Така в пенсионната система направихме доста грешки”, коментира 
Гьоков. 
Той коментира, че към правителството има огромни очаквания и то се опитва да отговори на тях. „Приемаме критиките, 
но трябва да се отчита и усилията, които се правят от това правителство, включително в социалната сфера. Създадохме 
огромни очаквания в обществото, трябва да ги изпълняваме. Критиката в известна степен е основателна”, заяви Гьоков. 
Той призна, че инфлацията е сериозен проблем. „За 2021 средногодишната инфлация е 2,9%. Това са статистически данни, 
не съм ги измислил аз. Доходите са увеличени толкова, че компенсират инфлацията. 
Дори ако вземем и максимално споменатата от 9,1%, която е инфлация през януари 2022 година спрямо януари 2021 г., 
пенсиите са средно увеличени с 12,8%, минималната работна заплата ще се вдигне с повече от 9,8%”, каза Гьоков. 
Не случайно пенсиите се актуализират спрямо инфлацията като се взема средногодишната през предходната година. Ние 
сега компенсираме 2021 г. Хубавото на този бюджет е, че правителството предвижда да бъде актуализиран в средата на 
годината. Надявам се да бъде отчетена и инфлацията през тази година”, каза Гьоков. 
„Не случайно пенсиите се актуализират спрямо инфлацията, като се взема средногодишната през предходната година. Ние 
сега компенсираме 2021 г. Хубавото на този бюджет е, че правителството предвижда да бъде актуализиран в средата на 
годината. Надявам се да бъде отчетена и инфлацията през тази година и да се вдигнат всички социални плащания”, каза 
Гьоков. 
 
√ Иван Иванов: Очакваме два пъти по-ниски цени на дървата за огрев 
„По-ниските цени на дървата ще позволят на хората да се отопляват на цени, които могат да си позволят. Това е сериозна 
социална мярка. Отворихме 17 склада, в които ще се продава дървесина на хората, като общо те ще станат 56. Цените, на 
които ще се продават ще са тези, на които се добива. Това ще се прави по списъци на нуждаещите се и вярваме, че 
кметовете ще ни съдействат с това“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов в BTV. По думите му 
предстоят разговори с представителите на Националното сдружение на общините в Република България, за да се изработи 
механизъм за сътрудничество. 
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Министър Иванов обясни, че предстои държавните стопанства да закупят необходимата техника, като разходите ще са за 
тяхна сметка и ще се следи стриктно да не се увеличават. Аграрният министър информира, че ръководството на 
Министерството на земеделието вече е започнало посещения в разкритите складове за дърва за огрев и, че предстои и 
той да направи такава проверка. „Тази мярка е важна, защото ще подпомогне подготовката и за следващия отоплителен 
сезон“, допълни земеделският министър. 
Относно напрежението, заради високите цени на тока д-р Иванов подчерта, че правителството предприема действия, за 
да се нормализира обстановката и да се намерят механизми за компенсация. „В тази тежка ситуация, ако държавата не 
застане зад гражданите си те не могат да преодолеят тези тежки дни. Ние сме направили всичко необходимо, за да 
подкрепим стопаните. Бих искал да благодаря на партньорите, че тази година в бюджета се отпусна толкова голяма помощ 
за производителите“, заяви министър Иванов. Той обясни, че 150 млн. лв. повече са отпуснати тази година за сектор 
земеделие. По думите му с това държавата показва, че застава зад българските земеделски производители. 
Министър Иванов уточни, че са направени предварителни разчети за подпомагането по де минимис и се обмисля 
сроковете за прием да бъдат намалени, за да може максимално бързо средствата да стигнат до фермерите. Той подчерта, 
че това се отнася и за оранжерийните производители, като припомни, че за тях са предвидени допълнителни 3,5 млн. лв., 
както и, че се планира допълнително подпомагане през ковид мерките. 
 
√ Повече клиенти на НАП Русе плащат глоби или имуществени санкции с отстъпка 
Все повече граждани и фирми подават в офиса на НАП в Русе заявления, че не желаят да обжалват наложена им от 
приходната агенция глоба или имуществена санкция, а предпочитат да я заплатят с 20 % по-малко от нейния размер. От 
началото на годината по този начин без излишно забавяне са внесени в бюджета почти 5 300 лв. по 26 наказателни 
постановления, а санкционираните са си спестили към 1 300 лв., както и значителни разходи за юридически консултации 
и процедури. Сред тях вече преобладават фирмите и самоосигуряващи се лица, при които най-често наложената санкция 
е към 500 лв., а получената отстъпка е 100 лв. Допълнително удобство за тях е, че при заплащането на дължимата сума 
чрез ПОС-терминалните устройства на работните места на приходните служители те могат веднага да се сдобият и с 
актуализирано удостоверение за наличие и липса на задължения. 
      Новата разпоредба на чл. 79 Б от Закона за административните нарушения и наказания е в сила от 23 декември 2021 г. 
За нейното ефективно прилагане  служебните връчители на документи в офиса на НАП в Русе се стараят лично да я 
разясняват при всяка среща със санкционирани лица. При връчването на наказателно постановление те им предоставят и 
формуляр на заявление и информация за условията на разпоредбата. Това се практикува и от служителите в салоните за 
обслужване на клиенти. Според новите правила за административнонаказателно производство, лицата, които не желаят 
да обжалват наложената от НАП глоба или имуществена санкция, могат да платят 80 % от нейния размер. За целта те трябва 
да подадат в офис на НАП заявление по образец и да внесат сумата в двуседмичен срок от връчване на наказателното 
постановление по банкова сметка „Данъци и други приходи за централния бюджет“ на компетентната териториална 
дирекция или офис на НАП. Ако не се издължат в 14-дневен срок, то нарушителите губят правото си да се възползват от 
възможността да платят по-ниска санкция. Новите правила за това административнонаказателно производство са 
подробно разяснени в становище на НАП, публикувано в сайта на Агенцията www.nap.bg   
 
√ Определящите фактори за инфлацията в страните членки на Черноморската банка за търговия и развитие 
Постоянен или временен е инфлационният натиск? 
От началото на 2021 г. инфлацията се повиши както в развитите, така и в развиващите се икономики. В някои страни тя 
достигна най-високите нива за последните десетилетия. Доскоро очакванията сред политиците в развитите икономики 
бяха, че инфлационният натиск е временен и инфлацията ще се върне към целевите лихви на централните банки в 
средносрочен план. Повишената инфлация обаче се задържа вече няколко месеца. Освен това бързото разпространение 
на Омикрон варианта на COVID-19 допълнително засили несигурността относно потенциалното въздействие на 
пандемията върху цените на суровините и забавянето на доставките. В резултат на това очакванията за това колко дълго 
ще продължи инфлационният натиск започнаха да се променят. 
Дали инфлацията е постоянно или временно явление е важен въпрос, тъй като ще наложи различни политически отговори 
в напредналите и развиващите се икономики. В повечето развиващи се икономики, включително страните членки на ЧБТР, 
динамиката на цените обикновено се влияе от глобални фактори, като финансовите политики в големите икономики и 
развитието на международните стокови пазари. Вътрешните фактори обаче все още играят важна роля – финансовите и 
фискалните позиции, натискът на валутния курс или нарастващите инфлационни очаквания могат да подхранват 
инфлационния натиск в допълнение към това, което предполагат глобалните фактори. 
Шокът при доставките и ефектът от него 
Инфлацията се ускори във всички страни от Черноморския регион през 2021 г. Въпреки това, темпът на инфлация и 
основните фактори, които стоят зад нея, варират значително в различните страни. В някои страни, особено тези, които 
преживяха по-ниска инфлация през 2020 г., инфлацията на практика се доближи до целевите лихвени проценти на 
централните банки. В други страни инфлацията надхвърли значително целите на централната банка. Но като цяло 
възходящата тенденция през 2021 г. се превърна в предизвикателство за всички страни в региона. 
Една от причините за високата инфлация през 2021 г. e ниските инфлационни нива през предходната година, тоест ефектът 
на ниската база. Обикновено инфлацията се измерва чрез сравняване на текущите нива на цените с тези от предходната 
година. Следователно, при забавен ръст на цените през 2020 г., дори възстановяването до нивата на тенденцията през 
2021 г. би довело до по-висока инфлация. Ако изключим базовия ефект, инфлацията ще остане висока, но ще бъде много 
по-близо до целите на централните банки. Основният ефект е очевиден както в индекса на потребителските цени, така и в 
индекса на производствените цени. 

https://nra.bg/wps/wcm/connect/nra.bg25863/dc3b5163-9223-4d26-b67f-f535ad0fdeaa/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%87%D0%BB.+79%D0%B1+%D0%BE%D1%82+%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%9D+%D0%B8+%D1%87%D0%BB.169+%D0%B0%D0%BB.4+%D0%B2%D1%8A%D0%B2+%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D0%B0%D0%BB.+5+%D0%BE%D1%82+%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9A-15.12.2021.docx?MOD=AJPERES
https://nra.bg/wps/portal/nra/payment/bankovi-smetki-2
https://nra.bg/wps/wcm/connect/nra.bg25863/e14d9ea7-30cd-4d91-b2dc-38022759b439/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B2+%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%9D_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8+17.12.2021.+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5.doc?MOD=AJPERES
http://www.nap.bg/
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Други важни причини за инфлацията през 2021 г. са фактори от страна на предлагането, произтичащи от развитието на 
световните стокови пазари. 2021 г. беше белязана от рязко покачване на международните цени на суровините, в частност 
храните и енергията. Международните цени на ключови хранителни продукти, като пшеница, захар, олио и месо, се 
повишиха в диапазона от 35%-50% на годишна база, като по този начин засили инфлацията в световен мащаб, включително 
в страните членки на ЧБТР. Хранителните продукти заемат по-висок дял от потребителската кошница в страните с ниски 
доходи. Следователно въздействието на увеличенията на цените на храните върху общата инфлация е по-високо в 
относително по-бедните страни. Например храната представлява основната част от нарастването на инфлацията в Армения 
и Грузия през 2021 г. 
Скокът на глобалните цени на енергията e друг двигател на инфлацията в страните от Черноморския регион. 
Международните цени на суровия петрол се повишиха с повече от 60% на годишна база през 2021 г., докато тези на 
природния газ почти се утроиха. Освен това в някои страни цените на комуналните услуги се повишиха, превръщайки се 
във важен фактор за общата инфлация. 
Инфлация в сектора на услугите и натиск върху заплатите 
Важен показател, който би могъл да улови основната тенденция на инфлационния натиск, е инфлацията в сектора на 
услугите или в нетъргуемия сектор, в който динамиката на цените зависи повече от вътрешното взаимодействие между 
търсенето и предлагането, отколкото от глобалните фактори. В повечето страни членки на ЧБТР инфлацията на услугите е 
по-ниска от основната инфлация и се движи около целевите лихвени проценти на централните банки. Това показва, че 
високата обща инфлация се дължи най-вече на външни фактори. Изключение от тази тенденция са Русия, Украйна и 
Молдова, които са свидетели на висока инфлация и в нетъргуемия сектор. Друго изключение е Турция, където се 
наблюдава повишение на цените в широк спектър от категории, което показва наличието както на основни вътрешни 
фактори на инфлация, така и на външен ценови натиск. 
Натиск от страна на търсенето върху инфлацията 
Повечето държави в Черноморския регион отговориха на предизвиканата от пандемия икономическа криза с масивни 
фискални и монетарни стимули през 2020 и 2021 г. Бюджетните разходи бяха насочени към подкрепа на икономиката и 
покриване на увеличените разходи за здравеопазване. Това, съчетано с падащите данъчни приходи, увеличи значително 
фискалните дефицити. 
В почти всички страни членки на ЧБТР имаше и облекчаване на паричната политика. Това, заедно с нарастващата инфлация, 
доведе до намаляване на реалните лихвени проценти по заемите, а в някои случаи реалните лихвени проценти дори 
станаха отрицателни. По-ниските реални лихви по заеми насърчиха търсенето на нови заеми, създавайки допълнителен 
ценови натиск. Тъй като инфлационните рискове се засилиха, централните банки в повечето страни започнаха да затягат 
политиките през 2021 г. Като се има предвид постигнатото от повечето централни банки, се очаква паричната политика да 
остане строга, докато инфлационният натиск не намалее. 
Прогноза за инфлацията и рисковете 
Глобалният индекс на цените на храните, изчислен от МВФ, се повиши с 27% на годишна база през 2021 г. Цените на 
енергията и металите също се повишиха през годината, като по този начин допринесоха за инфлацията, както чрез по-
високите цени на горивата, така и чрез увеличените производствени разходи. 
Според последната актуализация на МВФ от януари 2022 г. се очаква международните цени на храните и енергията да се 
понижат през следващите години. Това означава, че тяхното въздействие върху инфлацията в страните от Черноморския 
регион ще намалее. Въпреки това, тъй като увеличението на световните цени на храните все още не е пренесено изцяло 
във вътрешните цени в държавите, можем да очакваме висока инфлация на храните в страните от региона през 2022 г. 
През последното десетилетие централните банки в страните членки на ЧБТР значително подобриха рамките на паричната 
политика и успешно успяха да държат инфлацията под контрол. Централните банки спечелиха доверие, тъй като 
очакванията за инфлация останаха по-ниски. Подобреното доверие в централната банка от своя страна помогна на 
държавите да преминат през предизвиканата от COVID-19 икономическа криза, тъй като властите успяха да играят по-
активна роля в подкрепата на икономиката както чрез парични, така и чрез макропруденциални политики. Това позволи 
на държавите да намалят социално-икономическата тежест на кризата. И все пак неотдавнашното увеличение на 
инфлационните очаквания е предизвикателство за доверието в централната банка. 
Поради това повечето централни банки в страните членки на ЧБТР вече започнаха да затягат политиките си. Очаква се 
паричните политики да останат строги през следващата година и докато се овладеят инфлационните очаквания. 
Това има потенциал да създаде нови предизвикателства за нововъзникващите икономики, включително тези в 
Черноморския регион, тъй като обезценяването на валутата може допълнително да натежи върху инфлацията. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще стигне ли бензинът 3 лева за литър. Репортерска проверка; 
- Защо се увеличава депутатската заплата? Пресмятаме с икономистите Кузман Илиев и Агоп Каспарян; 
- Има ли напрежение в коалицията и защо президентът разкритикува правителството? Говорят политическият 

психолог Антоанета Христова и социологът Андрей Райчев; 
- Защо се увеличават смъртните случаи при COVID-19? Гост д-р Александър Симидчиев; 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Как управляващите ще се справят с инфлацията и обезценяването на доходите ни? Гост - министърът на труда и 

социалната политика Георги Гьоков; 
- Скандал в европарламента. Отправи ли Ангел Джамбазки нацистки поздрав - позицията на евродепутата; 
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- В рубриката „Новите известни“ - среща с момичето, което знае къде са всички свестни мъже и мечтае да сключи 
брак. 

√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Рисковете за сърцето остават повишени поне 1 г. след COVID; 
в. 24 часа - Радев "прекрати" 100-те дни на кабинета на 66-ия: Времето за анализ и приказки свърши; 
в. Монитор - Омбудсманът Диана Ковачева предлага: Колекторите да събират борчове само при съгласие на длъжника; 
в. Монитор - Властта vs. Гешев: Докато той е главен прокурор, ще искаме отчетност на обвинението; 
в. Телеграф - Чакаме 9 месеца за нова кола; 
в. Труд - Намалени данъци за фирмените автомобили; 
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа - Опасността от лавини - грижа на доброволци; 
в. 24 часа - "Позитано" предложи пленумът да свали шефа на БСП в София, Паргов иска вот на доверие; 
в. 24 часа - Спират златните паспорти за чужди бизнесмени; 
в. 24 часа - Предупреждение и отвън: В България има риск от имотен балон; 
в. Монитор - Спрени доставки оставиха бебета без ваксини; 
в. Телеграф - Купуваме билет за влака през смартфона; 
в. Труд - Метеоролозите – мигранти; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Кънчо Стойчев, президент на световната Асоциация "Галъп интернешънъл": Румен Радев няма да мълчи, ще 
критикува и ще действа принципно; 
в. Монитор - Историкът проф. Пламен Павлов: Васил Левски е голяма магия, но и голяма отговорност; 
в. Телеграф - Деветият от олимпийския слалом Алберт Попов: Нямам търпение си направя мусака; 
в. Труд - Проф. Тодор Тагарев, бивш министър на обраната, пред "Труд": Прави се рязък обратен завой в отбранителната 
ни политика; 
в. Сега - Бойко Рашков: Гешев е нарушил закона, като е изземвал дела; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Колко отхапаха цените от увеличената заплата и защо новият й скок е незаобиколим; 
в. Монитор - В ЕС търсят пътища за намаляване вноса на руски газ; 
в. Телеграф - Софийското бесило стана камбана на свободата; 
в. Труд - "Бой по Гешев" през 2022 г. е като "Бой по Рашков" - 99-та; 
в. Труд - Трудоустрояват адв. Демерджиев по заслуги; 
в. Сега - Връщаме се към проклетия въпрос "С кого да се започне?"; 
в. Сега - Адио, Барселона! Ти си, Гешев! 
 
√ Предстоящи събития в страната на 18 февруари 
София 

- От 11.30 часа в Министерството на транспорта ще се проведе пресконференция за пътната карта за развитие на 
БДЖ. Основните акценти в пътната карта ще бъдат представени от заместник-министър Илия Илиев и членовете 
на Съвета на директорите на дружеството. 

- От 12:30 часа, в сградата на ББР на ул. „Дякон Игнатий“ 1, министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще 
представи нова програма на Българската банка за развитие (ББР) в подкрепа на българските компании за 
финансиране на разходите им за електроенергия. 

- От 14.00 часа НИМХ организира пресконференция в зала „Акад. Спас Вацов“ в централната сграда на института, 
гр. София, бул.„Цариградско шосе“ № 66. 

*** 
Благоевград 

- От 19:00 ч. в кино „Синемакс“ по инициатива на Младежки парламент и Община Благоевград, ще бъде 
прожектиран филмът „Отново съм тук“, посветен на живота на алпиниста Боян Петров. 

*** 
Велико Търново 

- От 17:30 ч. 149-годишнината от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски ще бъде почетена в старата 
столица, а обществеността ще се преклони пред паметта му. 

*** 
Добрич 

- От 10.45 часа президентът Румен Радев ще посети компанията „Добруджански хляб” АД, профилирана в 
производство на хляб и хлебни изделия. Държавният глава ще разгледа производствената база и ще разговаря с 
ръководството на дружеството. 

- В 13.30 часа държавният глава ще посети животновъдното стопанство в добруджанското село Овчарово. 
*** 
Каварна 

- С възпоменателно поклонение Община Каварна ще отбележи 149-ата годишнина от обесването на Васил Левски. 
От 10:00 ч. ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност пред бюст-паметника на Апостола на свободата 
в градския парк. 
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*** 
Карлово 

- Председателят на Народното събрание Никола Минчев ще участва на 18 февруари 2022 г. в Карлово във 
възпоменателното отбелязване на 149 години от гибелта на Васил Левски. Възпоменателната церемония е от 
18.00 часа на площад „Васил Левски“ в града. 

*** 
Ловеч 

- От 17.30 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще присъства на панихида за Апостола в храм „Успение 
Богородично“ в Ловеч. От 18.00 часа пред паметника на Левски е възпоменателната церемония, на която 
вицепрезидентът ще произнесе слово.  

*** 
Русе 

- От 11:00 ч., в Кръгла зала на Община Русе се организира пресконференция по повод предстоящия 61-и МФ 
„Мартенски музикални дни“, който ще се проведе от 11 до 27 март 2022 г. 

*** 
Стара Загора 

- От 11:00 ч. на паметника на Апостола на Свободата, Стара Загора ще се преклони пред делото и живота на Васил 
Левски с програмата по отбелязването на 149-годишнина от обесването на Дякона. По време на общоградския 
ритуал признателни старозагорци ще поднесат венци и цветя в знак на признателност.  

*** 
Сливен 

- От 17.00 ч. на пл. „Васил Левски“ ще се проведе ритуал по поднасяне на цветя пред паметника на Васил Иванов 
Кунчев - Левски по повод 149 години от неговата гибел. 

*** 
Сопот 

- От 10:30 часа пред бюст-паметника на Апостола зад Читалището ще се състои възпоменателното отбелязване на 
149 години от гибелта на Васил Левски. 

*** 
Хасково 

- От 12,00 часа пред паметника на Апостола на свободата в Хасково, в двора на едноименното училище, ще бъде 
отслужена панихида и ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност. 

*** 
Ямбол 

- Пред барелефа на Апостола на свободата в двора на Профилирана гимназия „Васил Левски“ в Ямбол ще се 
състои поклонение по повод 149 години от обесването на Васил Иванов Кунчев – Левски, съобщиха от 
пресцентъра на Общината. Церемонията ще започне в 11:30 часа. В нея са включени заупокойно последование 
на йеродякон Игнатий, музикално-поетична програма, клетва на новоприетите ученици на гимназията, 
поднасяне на венци и цветя на признателност към живота и делото на Васил Левски. 

 

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

