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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БТА 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България представи визията си за развитието на електроенергийната 
система на България до 2050 г. 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) 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, съобщиха от АИКБ. 
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 на сто, инфлация до 2 на сто и 
средногодишно оскъпяване на квотите за въглеродни емисии от 5 евро/т/г за периода.           
При първия сценарии въглеродният 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 
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 паро-газови 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. 
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При така разработения вариант въглеродният 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.  
 
БНР 
 
√ АИКБ представи визията си за развитието на електроенергийното производство в България до 2050 г. 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи визията си за развитие на електроенергийното 
производство в страната ни с хоризонт до 2050 г., съобщават от асоциацията. 
Предложени са два сценария, разработени от енергийни експерти на АИКБ. И двата са силно фокусирани върху значителен 
ръст на ВЕИ мощностите 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. 
"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 АИКБ 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 на тон годишно 
за периода. 
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. 
Презентация на събитието, организирано от АИКБ, може да видите ТУК. 
 
Банкеръ 
 
√ АИКБ представи визията си за развитието на електроенергийната ни система 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 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2022/02/Presentation_Model_BICA_17.02.2022.pdf
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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 
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 година. 
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. 
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√ 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 
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. 
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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 
 
Мoney.bg 
 
√ Индycтpиaлци пpeдлaгaт paзвитиe нa ядpeни eнepгийни мoщнocти, вмecтo гaзoви 
Двa "cцeнapия" зa paзвитиe нa eлeĸтpoeнepгийнoтo пpoизвoдcтвo в cтpaнaтa ни c xopизoнт дo 2050 г., пpeдcтaви Acoциaция 
нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ). "Cцeнapиитe" ca paзpaбoтeни oт eнepгийни eĸcпepти нa AИKБ. И двaтa ca 
фoĸycиpaни въpxy знaчитeлeн pъcт нa мoщнocтитe c възoбнoвяeми eнepгийни изтoчници (BEИ) в cтpaнaтa, ĸaтo чacт oт 
цялocтeн aдeĸвaтeн и ycтoйчив eлeĸтpoeнepгиeн ceĸтop. 
Πpи пъpвия вapиaнт ca дoбaвeни бaзoви пapoгaзoви мoщнocти, a пpи втopия - нoви ядpeни блoĸoвe. Cтpeмeжът нa 
paзpaбoтĸитe e cтpaнaтa ни дa пocтигнe oптимaлнa цeнoвa cтpyĸтypa, мoщнocтнa и cиcтeмнa тexничecĸa oбeзпeчeнocт, 
aдeĸвaтнa paзпoлaгaeмocт, eлeĸтpoeнepгиeн бaлaнc и ycтoйчиви ниcĸoвъглepoдни нивa, твъpдят oт acoциaциятa. 
Cцeнapиитe зa paзвитиe нa eнepгийнaтa cиcтeмa бяxa пpeдcтaвeни нa opгaнизиpaнa oт AИKБ диcĸycия нa тeмa 
"Дългocpoчнa визия зa paзвитиeтo нa бългapcĸaтa eлeĸтpoeнepгeтиĸa". 
Πpeдcтaвeнитe oт AИKБ мoдeли ce бaзиpaт нa идeятa зa cъздaвaнe нa ĸoмплeĸceн мeтoдичecĸи пoдxoд и пoeтaпнo 
oттeглянe oт пpoизвoдcтвo нa мoщнocтитe зa eлeĸтpoeнepгия oт въглищни, тoплoфиĸaциoнни и ĸoндeнзaциoнни цeнтpaли 
нa пpиpoдeн гaз. Ocвeн нoви гeнepиpaщи мoщнocти, eнepгийнитe мoдeли вĸлючвaт и инвecтиции в бaтepии и cиcтeми зa 
cъxpaнeниe нa eнepгия, бaзиpaни нa вoдopoдни тexнoлoгии. 
Haпpaвeнитe бaзoви дoпycĸaния в мoдeлитe ca c вpeмeвa пpoeĸция пpeз 5 гoдини дo 2050 г., peaлeн cpeднoгoдишeн pъcт 
нa бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт (БBΠ) дo 3,1%, инфлaция дo 2% и cpeднoгoдишнo ocĸъпявaнe нa ĸвoтитe зa въглepoдни 
eмиcии oт 5 eвpo нa тoн гoдишнo зa пepиoдa. 
Учacтиe в диcĸycиятa взexa зaм.-миниcтъpa нa инoвaциитe и pacтeжa Kapинa Aнгeлиeвa, пpeдceдaтeля нa KEBP Cтaниcлaв 
Toдopoв, изпълнитeлния диpeĸтop нa ECO Aнгeлин Цaчeв, пpeдcтaвитeли нa пpoизвoдитeли нa eлeĸтpoeнepгия, oпepaтopи 
нa пpeнocни и paзпpeдeлитeлни мpeжи, paбoтoдaтeлcĸи и cиндиĸaлни opгaнизaции и дp. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Двa cцeнapия зa eлeĸтpoeнepгийния ceĸтop в Бългapия 
Te ca фoĸycиpaни въpxy знaчитeлeн pъcт нa BEИ ĸaтo чacт oт цялocтeн aдeĸвaтeн и ycтoйчив eлeĸтpoeнepгиeн 
ceĸтop 
Acoциaция нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия пpeдcтaви визиятa cи зa paзвитиe нa eлeĸтpoeнepгийнoтo пpoизвoдcтвo 
в cтpaнaтa ни c xopизoнт дo 2050 г. Πpeдлoжeни ca двa cцeнapия, paзpaбoтeни oт eнepгийнитe eĸcпepти нa AИKБ. И двaтa 
ca cилнo фoĸycиpaни въpxy знaчитeлeн pъcт нa BEИ в cтpaнaтa ĸaтo чacт oт цялocтeн aдeĸвaтeн и ycтoйчив eлeĸтpoeнepгиeн 
ceĸтop. 
Πpи пъpвия cцeнapий ca дoбaвeни бaзoви пapo-гaзoви мoщнocти, a пpи втopия – нoви ядpeни. Moдeлитe ca paзpaбoтeни 
тaĸa, чe cтpaнaтa ни дa пocтигнe oптимaлнa цeнoвa cтpyĸтypa, мoщнocтнa и cиcтeмнa тexничecĸa oбeзпeчeнocт, aдeĸвaтнa 
paзпoлaгaeмocт, eлeĸтpoeнepгиeн бaлaнc и ycтoйчиви ниcĸoвъглepoдни нивa. 
Cцeнapиитe зa paзвитиe нa eнepгийнaтa cиcтeмa бяxa пpeдcтaвeни нa cпeциaлнo opгaнизиpaнa oт AИKБ диcĸycия нa тeмa 
„Дългocpoчнa визия зa paзвитиeтo нa бългapcĸaтa eлeĸтpoeнepгeтиĸa“. Цeлтa нa oбщecтвeнoтo oбcъждaнe e пocтигaнe нa 

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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eĸcпepтeн ĸoнceнcyc зa бaлaнcиpaнa, ycтoйчивa, дългocpoчнa eнepгийнa cтpaтeгия, ĸoятo дa нaмepи oтpaжeниe в 
cъoтвeтнитe нaциoнaлни дoĸyмeнти, opгaнизaциoнни cтъпĸи и peaлизaция. 
Цeлтa нa AИKБ e дa aĸтивизиpa oбщecтвeн дeбaт, чpeз ĸoйтo дa нaмepим нaй-дoбpитe peшeния зa paзвитиeтo 
eлeĸтpoeнepгийнaтa cиcтeмa нa Бългapия. Cчитaмe, чe пoдoбнa диcĸycия пpeдocтaвя нeyтpaлнa cpeдa, нa ĸoятo дa мoжeтe 
дa излoжитe paзлични мнeния и peшeния", ĸaзa пpeдceдaтeлят нa AИKБ Bacил Beлeв. 
Toй нямa пpeтeнции, чe мoдeлитe, ĸoитo Acoциaциятa пoĸaзaxa, ca cъвъpшeни. "Haпpoтив, иcĸaмe дa чyeм ĸpитиĸи и 
пpeдлoжeния, c ĸoитo дa имaмe възмoжнo нaй-дoбpитe тaĸивa. Eдинcтвeнo пo тoзи нaчин щe мoжeм дa peшим зaдaчaтa 
зa пpexoдa, ĸoятo дa ни дaдe oтгoвopи ĸaĸ cтpaнaтa ни дa имa cигypнa, чиcтa и дocтъпнa eлeĸтpoeнepгия", ĸaзa тoй. Toвa oт 
cвoя cтpaнa тpябвa дa ocигypи нeoбxoдимaтa ĸoнĸypeнтocпocoбнocт нa бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa. 
Aĸo бяxмe нaпpaвили пoдoбни диcĸycии пpeди 20 гoдини, бългapcĸитe пoтpeбитeли нямaшe дa ca плaтили 20 млpд. лв. 
пoвeчe зapaди cбъpĸaни мoдeли пpи инвecтиpaнeтo във BEИ в минaлoтo и нeизгoдни cпopaзyмeния зa дългocpoчнo 
изĸyпyвaнe нa eнepгия.“ 
Πpeдcтaвeнитe oт Acoциaция нa индycтpиaлния ĸaпитaл мoдeли ce бaзиpaт нa идeятa зa cъздaвaнe нa ĸoмплeĸceн 
мeтoдичecĸи пoдxoд и пoeтaпнoтo oттeглянe oт пpoизвoдcтвo нa eлeĸтpoeнepгия oт въглищни, тoплoфиĸaциoнни и 
ĸoндeнзaциoнни цeнтpaли нa пpиpoдeн гaз. Ocвeн нoви гeнepиpaщи мoщнocти, тe вĸлючвaт и инвecтиции в бaтepии и 
cиcтeми зa cъxpaнeниe нa eнepгия, бaзиpaни нa вoдopoдни тexнoлoгии. Haпpaвeнитe бaзoви дoпycĸaния в мoдeлитe ca c 
вpeмeвa пpoeĸция пpeз 5 гoдини дo 2050 г., peaлeн cpeднoгoдишeн pъcт нa БBΠ дo 3.1%, инфлaция дo 2% и cpeднoгoдишнo 
ocĸъпявaнe нa ĸвoтитe зa въглepoдни eмиcии oт 5 eвpo/т/г зa пepиoдa. 
Πpи пъpвия cцeнapий въглepoдният oтпeчaтъĸ нa cтpaнaтa щe e 63 ĸг/MBтч пpeз 2050 г., c ĸoeтo Бългapия щe изпълни 
изиcĸвaниятa нa EC, a пoтeнциaлнaтa миĸcoвa цeнa зa мeгaвaтчac щe e пoд 74 eвpo. Πpи тoзи мoдeл ce зaпaзвa 
cъщecтвyвaщият ĸaпaцитeт нa AEЦ и BEЦ. Pъcт в нeтнитe мoщнocти e зaлoжeн пpи вятъpнитe, фoтoвoлтaичнитe, 
eлeĸтpoцeнтpaлитe нa биoмaca, ĸaĸтo и нoви гeoтepмaлни и пapo-гaзoви цeнтpaли c ĸoмбиниpaн циĸъл. 
Haй-cepиoзнo yвeличeниe в ĸaпaцитeтa e пpoгнoзиpaнo пpи фoтoвoлтaичнитe цeнтpaли – cъc 7600 MBт дo 2050 г. Cepиoзeн 
pъcт e зaлoжeн и в ĸaпaцитeтa нa вятъpнитe цeнтpaли, пpи ĸoитo в ĸpaя нa пocoчeния пepиoд нapacтвaнeтo e c 1500 MBт дo 
2200 MBт. Hoвитe пapo-гaзoви цeнтpaли c ĸoмбиниpaн циĸъл ca зaлoжeни c нeтнa мoщнocт oт 500 MBт ĸъм 2050 г. 
Зa дa e ycтoйчивo eнepгийнoтo ни пpoизвoдcтвo, пpи тoзи cцeнapий Бългapия тpябвa дa изгpaди cиcтeми зa cъxpaнeниe нa 
eнepгия. Toвa вĸлючвa ĸoмплeĸc зa пpoизвoдcтвo нa вoдopoд чpeз eлeĸтpoлизa, ĸoмплeĸc зa cъxpaнeниe и ĸoмплeĸc oт 
гopивни ĸлeтĸи зa eлeĸтpoпpoизвoдcтвo. Paзчeтитe пoĸaзвaт, чe имa нeoбxoдимocт oт 1500 MBт eлeĸтpoлизopи и 750 MBт 
гopивни ĸлeтĸи. Ocoбeнo yдaчнo e изгpaждaнeтo нa cиcтeми зa cъxpaнeниe нa eнepгия дa ce ĸoмбиниpa c дoпълнитeлни 
мoщнocти зa пpoизвoдcтвo нa вoдopoд и изпoлзвaнeтo мy в Бългapия зa цeлитe нa индycтpиятa, тpaнcпopтa, 
eнepгoпpoизвoдcтвoтo, ĸaĸтo и зa paзвитиe нa eĸcпopтния ĸaпaцитeт. 
Oбщaтa cтoйнocт нa пpeдвидeнитe инвecтиции зa ocъщecтвявaнeтo нa тoзи cцeнapий e 11.7 млpд. eвpo, в т.ч. 7.9 млpд. 
eвpo чacтни инвecтиции. 
Bтopият cцeнapий пpипoĸpивa зaлoжeнитe cтoйнocти нa BEИ, нo paзглeждa възмoжнocттa зa yвeличaвaнe нa 
пpoизвoдcтвoтo нa eлeĸтpoeнepгия oт AEЦ вмecтo нoви пapoгaзoви мoщнocти. Πpeдвидeнoтo yвeличeниe e oт 1000 MBт. 
Зa ycтoйчивocттa нa тoзи cцeнapий Бългapия тpябвa дa yвeличи ĸaпaцитeтa нa cиcтeмитe зa cъxpaнeниe нa eнepгия c 
дoпълнитeлни eлeĸтpoлизopи зa 2500 MBт пpи зaпaзвaнe нa ĸaпaцитeтa нa гopивнитe ĸлeтĸи – в paзмep нa 750 MBт. 
Πpи тaĸa paзpaбoтeния вapиaнт въглepoдния oтпeчaтъĸ нa cтpaнaтa ни ĸъм 2050 г. щe e 38 ĸг/MBтч,  a пoтeнциaлнaтa 
миĸcoвa цeнa зa мeгaвaт чac щe e пoд 75 eвpo. Oбщaтa cтoйнocт нa пpeдвидeнитe инвecтиции, нeoбxoдими зa 
ocъщecтвявaнeтo нa тoзи cцeнapий e 17 млpд. eвpo, в т.ч. 11.5 млpд. eвpo чacтни инвecтиции. 
Учacтиe в диcĸycиятa взexa зaмecтниĸ-пpeдceдaтeля нa Hapoднoтo cъбpaниe Pocицa Kиpoвa, зaмecтниĸ-миниcтъpa нa 
инoвaциитe и pacтeжa Kapинa Aнгeлиeвa, пpeдceдaтeля нa KEBP Cтaниcлaв Toдopoв, изпълнитeлния диpeĸтop нa ECO 
Aнгeлин Цaчeв, нaчaлниĸa нa oтдeл „Eнepгийни бaлaнcи, ceĸтopни пoлитиĸи“ в Mиниcтepcтвo нa eнepгeтиĸaтa Aлeĸcaндъp 
Дaвидoв, пpeдcтaвитeли нa пpoизвoдитeлитe нa eлeĸтpoeнepгия, oпepaтopи нa пpeнocни и paзпpeдeлитeлни мpeжи, 
нayчнaтa oбщнocт, нeпpaвитeлcтвeни opгaнизaции и cдpyжeния oт ceĸтopa, paбoтoдaтeлcĸитe и cиндиĸaлнитe 
opгaнизaции. 
 
Новини 24/7 
 
√ АИКБ представи визията си за електроенергийното производство в България 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) показа визията си за развиване на електроенергийното 
произвеждане в страната ни с хоризонт до 2050 година, оповестяват от асоциацията. 
Предложени са два сюжета, създадени от енергийни специалисти на АИКБ. И двата са мощно фокусирани върху 
забележителен растеж на ВЕИ мощностите в страната като част от повсеместен съответен и резистентен електроенергиен 
бранш. При първия сюжет са добавени базови паро-газови мощности, а при втория – нови ядрени. Моделите са създадени 
по този начин, че страната ни да реализира оптимална ценова конструкция, мощностна и систематична техническа 
обезпеченост, съответна разполагаемост, електроенергиен баланс и устойчиви нисковъглеродни равнища. 
Сценариите за развиване на енергийната система бяха показани на проведена от АИКБ полемика на тема "Дългосрочна 
визия за развиването на българската електроенергетика". Целта на публичното разискване е реализиране на експертен 
консенсус за уравновесена, устойчива, дълготрайна енергийна тактика, която да открие отражение в съответните 
национални документи, организационни стъпки и реализация. 



6 

 

"Ако бяхме създали сходни полемики преди 20 години, българските консуматори нямаше да са платили 20 милиарда лева 
допълнително поради сбъркани модели при вложението във ВЕИ в предишното и неизгодни съглашения за дълготрайно 
изкупуване на енергия“, съобщи ръководителят на АИКБ Васил Велев. 
Представените от АИКБ модели се базират на концепцията за основаване на сложен метод и поетапното отдръпване от 
произвеждане на електрическа енергия от въглищни, топлофикационни и кондензационни централи на природен газ, като 
с изключение на нови генериращи мощности включват и вложения в акумулатори и системи за предпазване на енергия, 
основани на водородни технологии. 
Направените базови допускания в моделите са с времева проекция през 5 години до 2050 година, действителен 
средногодишен растеж на брутният вътрешен продукт до 3,1%, инфлация до 2% и средногодишно оскъпяване на квотите 
за въглеродни излъчвания от 5 евро на тон годишно за срока. 
Участие в дискусията взеха заместник-председателят на Народното събрание Росица Кирова, заместник-министърът на 
иновациите и растежа Карина Ангелиева, председателят на КЕВР Станислав Тодоров, изпълнителният директор на ЕСО 
Ангелин Цачев, началникът 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. 
 
Факти 
 
√ АИКБ представи визията си за електроенергийното производство в България 
Направените базови допускания в моделите са с времева проекция през 5 години 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) представи визията си за развитие на електроенергийното 
производство в страната ни с хоризонт до 2050 г., съобщават от асоциацията. 
Предложени са два сценария, разработени от енергийни експерти на АИКБ. И двата са силно фокусирани върху значителен 
ръст на ВЕИ мощностите 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. 
"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 АИКБ 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 на тон годишно 
за периода. 
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. 
 
√ Над 200 000 ни трябват на пазара на труда 
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” по NOVA NEWS 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. 
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„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. 
 
Еcon.bg 
 
√ АИКБ: Дефицитът на пазара на труда към момента е от 200 хиляди души 
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, каза 
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 коментира Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в ефира 
на "НОВА". 
"Безработицата в момента е 4,5%, което е санитарния минимум", заяви Ангелова. 
Според нея една от причините за липсата на кадри е в образователната система. 
"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”, каза главният секретар на 
АИКБ. 
Тя смята, че едно от решенията на този проблем е внос на кадри от чужбина. 
„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. 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", коментира 
Ангелова. 
Милена Ангелова обърна внимание и на липсата на трудова дисциплина на не малка част от младите хора. 
 
Монитор 
 
√ Дефицит от над 200 хиляди души 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 пред 
NovaNews 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. 
 
Pariteni.bg 
 
√ Фирмите у нас търсят 200 хиляди работници 
Голяма част от младите хора нямат трудова дисциплина, казва 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. 

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/


8 

 

„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. 
 
Varna News 
 
√ Дефицит от 200 хил. души на пазара на труда 
Пазарът на труда има дефицит от над 200 хиляди души, според 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. 
По думите й компенсациите за бизнеса са закъснели и дори сега имат много сериозни затруднения. Ангелова отбеляза 
още, че АИКБ иска 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. 
 
Вестник Искра 
 
√ АИКБ: Фирмите у нас търсят 200 хиляди работници 
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. 
 
Мироглед 
 
√ Бум на обявите за работа 
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. 
 
Пиринско 
 
√ Бум на обявите за работа 
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. 
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"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. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Бюджетната комисия в НС прие рамката на бюджета за 2022 г. 
Депутатите от парламентарната комисия приеха в петък бюджетната рамка за следващата година на второ четене. 
Гласуването продължи почти девет часа. Параметрите на фискалната рамка са заложени в член първи на Закона за 
държавния бюджет. 
Между двете четения ще има промени по бюджетите на съдебната власт, БАН и БНТ. 20 млн. лв. от парите за съдебна власт 
ще бъдат насочени към БАН, 2 млн. лв. от БНТ ще отидат за музейните работници. Пренасочване на средства ще има и от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
Срещу гласуването на първи член от Закона за бюджета на държавата се обяви бившият финансов министър и сега депутат 
от ГЕРБ-СДС Кирил Ананиев. Той обясни, че първо трябва да бъдат приети другите членове на закона и накрая рамката. 
Новият финансов министър обаче го апострофира, че досега ГЕРБ е приемал бюджета именно по този начин. 
В крайна сметка се наложи първи член да остане за последващо гласуване, защото Министерството на финансите не може 
да отрази толкова бързо промените в него. Така той беше гласуван последен. 
"Промените между първо и второ четене не променят цялостната бюджетна рамка. Работи се по създаване на 
капиталов фонд за финансиране на общините", обяви финансовият министър Асен Василев. 
Така всяка община ще може да кандидатства и със санкция на Народното събрание да бъде финансиран съответния проект. 
Бившите вътрешни министри Христо Терзийски и Младен Маринов предложиха в бюджета да бъдат заложени повече 
средства за увеличение на заплатите на служителите на МВР. 
Финансовият министър обаче обяви, че в нито един държавен сектор няма да има увеличение на заплатите. 
Средствата от 20 млн. лв. са за проекти на БАН, разработени от нея. Източникът ще бъде от Висшия съдебен съвет. Това 
уточни вносителят на предложението Любомир Каримански от ИТН. 
От страницата на Министерството на финансите Каримански е разбрал, че нашата съдебна система е най-финансирана. По 
данни на финансовото министерство 0,7% от БВП при нас отива за финансиране на съдебната система, средното за ЕС е 
0,3%. 
Според Кирил Ананиев това обаче произтича от различните органи, които са включени в съдебната система. Не трябва да 
противопоставяме БАН и съдебната система. Има и евростандарти за независимост на съдебната система, каза Ананиев. 
"Не искам да тръгне една мълва, че се прави наказателна акция срещу съдебната система", коментира още Ананиев. 
"Вие сте одобрили миналата година по-нисък бюджет от поискания", отговори Асен Василев. 
Имало е заложено увеличение в Закона за съдебната власт, но то няма да се изпълни. Срещу това се обявиха и от ДПС. 
Коментар направи Георги Ганев, че въпреки това увеличението на бюджета за съдилищата е 12%. Намалява се е и бюджета 
на СЕМ като над 100 000 лева се насочват към културните дейности в чужбина. 
"Като гледам бюджета на СЕМ мисля, че не употребяват времето си много ефективно хората, които са там", 
коментира шефът на бюджетната комисия Любомир Каримански. 
Кирил Ананиев поиска мотивите за намалението на бюджета на БНТ с 2 млн. лева. 
Според Каримански бюджетът не е направен правилно, особено по отношение на филмопроизводството, както и този за 
нова техника. 
"Ако се окаже социалният ефект, тогава може да дадем по-голяма субсидия на БНТ при актуализация", каза 
Каримански. 
По думите му парите на БНТ ще отидат за симфоничния оркестър на БНР. 
"Най-голямо перо в бюджета на БНТ е за спортни предавания, което не е логично, особено екзотичните предавания", каза 
Каримански. 
"Аз искам да знам каква е ефективността на четирите канала. Едно такова предложение среща подкрепа в 
социалните медии", каза шефът на бюджетната комисия. 
Финансовият министър обяви, че по време на актуализацията ще се даде предложение за създаването на фонд "Радио и 
телевизия". 
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Синдикатите и транспортните фирми поискаха увеличаване на субсидиите за автобусен транспорт - за отдалечени и 
труднодостъпни места. Това предложение беше отхвърлено. 
Депутатите запазиха размера на партийната субсидия и отхвърлиха предложението тя да бъде намалена на 1 лев. 
В преходни и заключителни разпоредби на бюджета е заложено ваучерите за храна, които получават служителите, да 
могат да се ползват за плащане на битови сметки. 
Депутатите приеха и допълнение към бюджета - МС внася в парламента доклад за касовото изпълнение на държавния 
бюджет, както и за основните показатели на Консолидираната фискална програма на всяко тримесечие. 
Държавният бюджет ще влезе в сила от датата на обнародването му. 
Предстои той да бъде гласуван на второ четене в пленарна зала през следващата седмица. 
Параметри на бюджета (2022 г.) 
57.2 млрд. лева 
40% от БВП 
63.2 млрд. лева 
44.2% от БВП 
5.9 млрд. лева дефицит 
4,1% от БВП 
Източник: МФ 
Разпределение на разходите 
20.7 млрд. лева за социални разходи 
10.6 млрд. лева икономически дейности 
8.3 млрд. лева здравеопазване 
6.5 млрд. лева за отбрана и сигурност 
Източник: МФ 
Формиране на приходите 
31.6 млрд. лева данъчни приходи 
13.4 млрд. лева от социално и здравно осигуряване 
7.1 млрд. лева неданъчни приходи 
Източник: МФ 
Разпределение на разходите по мерки 
931.5 млн. лева за компенсации заради високата цена на тока 
852 млн. лева добавки за пенсиите 
410 млн. лева за мярка 60 на 40 
470 млн. лева за подкрепа на медиците на първа линия 
315 млн. лева увеличение на заплатите на педагозите 
Източник: МФ 
Разпределение на разходите по мерки 
84.8 млн. лева за освобождаване на родителите от такси за детски градини 
70 млн. лева строеж на детски градини 
5.5 млн. лева за увеличение на стипендиите на ученици и студенти 
Източник: МФ 
 
√ Предлагат Калина Константинова да поеме управлението на "Български пощи" 
Държавната политика в областта на пощенските услуги и издаването на марки ще се провежда от вицепремиера по 
ефективно управление Калина Константинова. Това предвиждат промени в Закона за пощенските услуги, внесени от 
депутати от управляващото мнозинство. 
Знаково като вносители на законопроекта са се подписали четирима - по един представител на всяка формация в 
коалицията. 
В мотивите е записано, че промените се налагат заради новата структура на правителството, според която управлението 
на "Български пощи" ЕАД преминава към ресорния заместник министър-председател. 
В преходните и заключителни разпоредби на закона се предлага изменение и в Закона за задължителното депозиране на 
печатни произведения и за обявяване на разпространителите и доставчици на медийни услуги. Така административно-
наказателната отговорност за неизпълнение на задълженията по закона ще се администрира от МС и ресорния 
вицепремиер. 
 
√ Александър Николов: Със сигурност вървим към ядрена енергетика, дискусията продължава 
България със сигурност ще върви към развитие на ядрената енергетика и то така, че да сме по-малко зависими от 
текущите доставчици на гориво, резервни части и технология. 
Това заяви в "Говори сега" министърът на енергетиката Александър Николов, който преди дни се завърна от визита в САЩ, 
където обсъди възможности за сътрудничество в областта на енергетиката. 
Конфликтът в Украйна изнесе на дневен ред необходимостта от реална диверсификация, подчерта той. Според него 
страната ни има достъп до терминали за втечнен газ и не планира изграждането на допълнителни извън тези, в които в 
момента участва. 
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Министър Николов не каза категорично дали бихме могли да разчитаме на внос на втечнен газ от САЩ в случай на спиране 
на газовите доставки от Русия, но изтъкна, че не е невъзможно. 
Проучва се ефективността на малките модулни реактори като евентуално се обсъжда дали може да се изгради подобна 
допълнителна мощност към АЕЦ "Козлодуй". За момента обаче няма категорични данни, че тази технология работи 
ефективно, стана ясно от думите на Николов. 
По време на визитата си в САЩ енергийният министър е провел срещи с множество компании, от които очаква инвестиции 
у нас, свързани с проектите по Плана за възстановяване и устойчивост, и прехода към "зелена енергия". 
Предстои да се уточни съдбата на така наречените "американски ТЕЦ-ове" в Маришкия басейн. По думите на министър 
Николов е обсъждано разширяване на инвестиционния им потенциал в "по-зелена" посока. 
В "Говори сега" Александър Николов заяви, че според него има проблем в ръководството на "Топлофикация – София" и 
контролът в дружеството. По думите му "Топлофикация - София" е пропуснала възможността да се модернизира, 
участвайки в проекти с европейско финансиране. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Иван Иванов: В Бюджет 2022 са предвидени средства за преодоляване на кризите 
В Бюджет 2022 са предвидени изключително много средства за преодоляване на кризите, доверявам се на разчета на 
финансовия министър. Това заяви министърът на земеделието Иван Иванов в студиото на "Денят започва с Георги 
Любенов". 
Защо президентът се ограничава само с хляба? Така Иванов отговори на призива на държавния глава за намаляване на 
ДДС на хляба на 9%. 
Министърът коментира, че ако президентът е прочел коалиционното споразумение, то в него е записано, че трябва да се 
намали ставката на продуктите от "малката потребителска кошница". 
Министерството на земеделието подкрепя подобен подход, политически консенсус не се постигна с приемането на 
Бюджет 2022 в тази насока, но ние ще продължим да отстояваме тази позиция, допълни земеделският министър. 
Иван Иванов изрази надежда, че с актуализацията на бюджета в средата на годината ще се стигне до приемането и на 
такава мярка. 
 
√ Надя Василева, Конфедерация по заетостта: Във всички сектори има невероятен глад за хора 
Цените у нас бележат 14-годишен рекорд. Инфлацията мина 9-те процента на годишна база по данни на НСИ, в сравнение 
с миналия януари. С този ръст прогнозата на финансовия министър Асен Василев, че няма да надхвърлим 10-те процента, 
може и да не се окаже релевантна. 
Само за месец цените са скочили с 1,5%. В края на миналата година, те са нараснали на годишна база с почти 13% - 
разликата все повече се стопява спрямо инфлацията и вече е под 4%. Каквото и ново повишаване на заплатите да има, то 
вече ще бъде изядено от ръста на суровини, енергия и стоки. 
Какви са намеренията на бизнеса за тази година - ще наемат ли служители, ще повишават ли заплати? Тенденциите на 
пазара на труда в студиото на Бизнес.БГ коментира Надя Василева, председател на Българската конфедерация по 
заетостта. 
Най-много нови служители ще се търсят навсякъде - всички сектори имат невероятен глад за хора, обясни Василева. 
Около 90 000 работни позиции има отворени в момента, като най-голям процент от тях са в сектор "Производство". 
С най-ниско търсене е мениджмънтът. 
Във всички сектори се забелязват проблеми, просто няма хора, допълва Василева. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Мика Зайкова: Продуктовата инфлация расте главоломно, заложеният ръст в БВП няма да бъде достигнат 
В проекта за Бюджет 2022 няма адекватни мерки срещу растящата инфлация, а заложеният ръст на брутния вътрешен 
продукт е твърде завишен. 
Около тази теза се обединиха в "Денят започва" икономистите Мика Зайкова и Георги Вулджев. 
Според Зайкова заложения ръст на доходите няма да надскочи повишението на цените, защото продуктовата инфлация 
расте главоломно. 
"Ако държавата се управляваше като фирма, пак щеше да има някакъв резултат, ама се управлява нещо като нищо." 
- каза Зайкова - "В тоя бюджет, там са сложили за всекиго по нещо – особено в социалната сфера, ама това "по нещо" 
не решава въпроса. И аз мисля като господин Стив Ханке, че ръстът и достигането на БВП от 143 млрд. просто няма 
да се случи, защото инфлацията расте, има затруднения в доставките. Така наречените "инвестиции", които там 
са предвидили, част от тях са от Плана за възстановяване, който още не е одобрен и тези пари я дойдат, я не до края 
на годината." 
В ефира на "Денят започва" Георги Вулджев заяви, че според него не е изгодно в момента да се тегли допълнителен заем, 
защото световната тенденция върви към покачване на лихвите. 
"Най-големият проблем е, че се залагат изключително големи капиталови разходи – двойно повече, отколкото 
държавата ни някога е харчила. Лихвите в този момент ще растат и не трябва да се взима нов дълг. Ние не реално 
не изплащаме стария дълг, а го рефинансираме с по-скъп дълг.", каза Вулджев. 
Двамата икономисти са категорични, че у нас трябва да се въведе диференцирано ДДС от под 10% върху храните. 
В "Денят започва" Мика Зайкова и Георги Вулджев коментираха и възможността за въвеждане на 4-дневна работна 
седмица. Целия разговор гледайте във видеото. 

https://bntnews.bg/news/aleksandar-nikolov-sas-sigurnost-varvim-kam-yadrena-energetika-diskusiyata-prodalzhava-1186072news.html
https://bntnews.bg/news/ivan-ivanov-v-byujet-2022-sa-predvideni-sredstva-za-preodolyavane-na-krizite-1186026news.html
https://bntnews.bg/news/ivan-ivanov-v-byujet-2022-sa-predvideni-sredstva-za-preodolyavane-na-krizite-1186026news.html
https://bnt.bg/bg/a/biznesbg
https://bntnews.bg/news/nadya-vasileva-konfederaciya-po-zaetostta-vav-vsichki-sektori-ima-neveroyaten-glad-za-hora-1186051news.html
https://bntnews.bg/news/mika-zaikova-produktovata-inflaciya-raste-glavolomno-zalozheniyat-rast-v-bvp-nyama-da-bade-dostignat-1186120news.html
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√ Байдън и Путин се съгласиха на среща 
Президентите на Съединените щати и Русия Джо Байдън и Владимир Путин са се съгласили принципно да проведат среща, 
посветена на кризата около Украйна. 
Това съобщи кабинетът на френския президент Еманюел Макрон. Срещата ще се проведе само ако Русия не нахлуе в 
Украйна. 
В съобщението на Елисейския дворец се посочва, че във вчерашните си телефонни разговори с Путин и Байдън Макрон е 
предложил среща, посветена на сигурността и стратегическата стабилност в Европа. 
Същевременно във Вашингтон се проведе среща по сигурността във връзка със ситуацията в Украйна, а президентът 
Байдън отмени планирано пътуване до Делауеър по личен въпрос и остана в Белия дом. 
Опасенията за ситуацията в страната се засилиха след като стана ясно, че Русия удължава военните си учения в Беларус, а 
нови сателитни снимки показват разполагане на руски сили по границата в Украйна. 
 
БНР 
 
√ ИПИ: Икономиката се възстанови от Covid кризата 
В края на миналата година ръстът на икономиката надхвърли предкризисните си нива и според показателите за 
стопанската активност страната ни е успяла да се възстанови от кризата. Това показват и данните от предварителната 
оценка за растежа през 2021 година, който от Институтът за пазарна икономика изчисляват на около 4%. 
Растежа 5,4 на сто за последното тримесечие и 4% за миналата година категорично сочат възстановяване на икономиката, 
смятат експертите от института за пазарна икономика. 
Сега предизвикателство пред управлението е да спре да бори кризата и да решава проблемите, ограничаващи растежа и 
продуктивността, казват икономистите и препоръчват прекратяване на програмите за помощ и субсидии на бизнеса, 
въведени заради пандемията, а причините за по-нисък от възможния растеж, авторите на анализа откриват в спада на 
инвестициите заради пандемията и политическата криза. 
При добро изпълнение на публичните и частните инвестиции през настоящата година от института за пазарна икономика 
прогнозират ръст на брутния вътрешен продукт до пет и повече процента. 
Индустрията и износът регистрират исторически рекорди през последният месец на миналата година. Продължава ръстът 
в търговията и строителството, а пазарът на труда се връща към дисбалансите от преди кризата заради несъответствието в 
уменията и търсенето на работна сила. 
Според авторите на анализа пандемията не е спряла и ръста на работните заплати, които за година са нараснали с 14 
процента в частния сектор и с 15 на сто в обществения. 
 
√ Фирмите във В. Търново търсят кадри за преработващите предприятия и транспорта 
Преработващата промишленост и транспортът във Велико Търново имат недостиг на работна ръка в началото на годината, 
заявиха от Бюрото по труда в областния център. 
Безработицата във Велико Търново е 2,8 %, работа са започнали 202-ма безработни, а работодателите са обявили 121 
работни места, посочи Бойка Ганева, директор на Бюрото по труда във Велико Търново.: 
„Най-търсени са работници в добивна и преработваща промишленост, персонал, осигуряващ сигурност и защита, водачи 
на моторни превозни средства и подвижни съоръжения“. 
По схемата „Заетост за теб“ през януари тази година във Велико Търново е осигурена работа на 39 души. По антикризисната 
мярка 60 на 40 са одобрени заявления за запазване 673 работници и служители, допълни Бойка Ганева и очерта 
тенденцията за февруари: 
„За февруари очакваме да бъдат обявени нови работни места, а увеличение на безработицата не очакваме. Предстои 
сезонните работници да бъдат наети“.  
 
√ Габрово помага на гражданите и бизнеса със съвети за енергийно обновяване на сградите 
Община Габрово разкрива нова услуга за да подпомогне гражданите и бизнеса с информация и съвети за енергийно 
обновяване на сградите. Обособен е енергиен център, който ще функционира в сградата на администрацията.  
Експерти ще консултират гражданите и бизнеса за възможностите и финансовите инструменти в областта на енергийната 
ефективност.  
Инициативата на Габровската община е в изпълнение на ангажиментите към постигане на целите – на глобално, 
национално и регионално ниво – за въвеждане на възобновяеми енергийни източници в сградите и осигуряване на чиста 
енергия, като път към постигане на въглеродна неутралност и борба с климатичните промени.  
Услугите на новоразкрития енергиен център ще бъдат достъпни и чрез онлайн платформа. Достъпът ще осигурява на 
всички заинтересовани както информация, така и експертна оценка по специфични казуси. 
 
√ Класация на “Файненшъл таймс” отреди на Пловдив трето място за бизнес дестинация 
Пловдив се нареди на челните позиции в класациите за най-добри европейски градове и региони за правене на бизнес на 
„Файненшъл Таймс“. Градът попада в топ 3 в класацията на престижното бизнес издание за градове с най-добра стратегия 
за привличане на инвестиции 2022-2023 г. 
Бизнес анализаторите на изданието са сравнили 356 града, групирани по брой население в пет категории от големи до 
микро градове. Кандидатите са класирани въз основа на данни, събрани в няколко категории: икономически и 
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демографски фактори; икономически потенциал; благоприятна среда за развитие на бизнеса; свързаност; човешки ресурс 
и качество на живот; ефективност на разходите и др. Важен фактор за сравнението на най-обещаващите инвестиционни 
дестинации в цяла Европа е и поканата устойчивост на неизбежните икономически последици от пандемията. 
Пловдив е в топ 3 малки градове с най-добра стратегия за привличане на инвестиции като дели челната петица с Донкастър, 
Дери и Мидълзбро от Великобритания и Брага, Португалия. 
Отличаването на Пловдив сред най-привлекателните градове за преки чуждестранни инвестиции отразява бурното 
развитие на града като индустриален център на България и втора дестинация за IT и аутсорсинг. По последните данни на 
НСИ Пловдив е привлякал преки чуждестранни инвестиции на стойност близо 2 милиарда евро за пандемичната 2020г.  
През последните две години града отбеляза множество знакови инвестиции като например обявяването на нова 
производствена база на чешкия производител на медицинско оборудване за 10 000 000,00 евро; Нова фабрика 
за  висококачествени нитрилни медицински ръкавици за 5 000 000,00 евро; огромното постижение на български 
производители на велосипеди в партньорство с австрийска компания.  
Специализираното печатно издание „fDi Intelligence“ достига до над 15000 абонирани корпоративни и трансгранични 
инвестиционни специалисти по целия свят, както и до хиляди потребители онлайн, което дава на Пловдив и региона 
изключителната възможност да се отличи като топ дестинация за бизнес инвестиции, подкрепена от издание с висок 
международен авторитет. 
Подробна информация за класацията можете да намерите тук: https://www.fdiintelligence.com/article/80707 
 

 
 

√ Силен спад на строителството в ЕС през декември, по-слабо понижение в България 
Продукцията в строителния сектор на ЕС и в частност на еврозоната спадна рязко през декември 2021 г. след колебливо 
представяне месец по-рано, като в България строителството също се сви, но доста по-скромно, показват данни на 
Евростат. 
Строителството в ЕС се понижи през декември с 3,1% спрямо ноември, когато се повиши с едва 0,1 на сто. В еврозоната 
продукцията в строителството се сви през последния месец на 2021 г. с 4% спрямо ноември, когато се сви с 0,2%, 
влошавайки се за второ поредно тримесечие. 
Най-силен спад през декември отбеляза строителството в Австрия (понижение с цели 8,1%), следвана от Германия (със 
7,3%) и Франция (със 7,0%). В същото време най-силно повишение на продукцията в строителството беше отчетено в 
Унгария (скок със 7,2%), Швеция (с 4,6%) и Белгия (с 3,2%). 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.fdiintelligence.com/article/80707
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Графика на продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната 

 
 
Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС се понижи през декември 2021 г. с 1,8% след повишение 
с 1,3% през ноември, докато в рамките на еврозоната строителството се сви с 3,9% след нарастване с 0,4% месец по-рано. 
Най-силен спад на годишна база в строителството през декември беше отчетен в Германия (понижение с цели 13,6%), 
следвана от Словения (с 6,4%) и Австрия (с 4,3%), докато най-силен растеж беше отчетен в Унгария (скок с цели 29,0%), 
Италия (с 19,3%) и Швеция (с 9,6%). 
Според същото проучване на Евростат строителството в България през декември 2021 г. се понижи с 0,3%, но след растеж 
с 1,9% през ноември, докато на годишна база продукцията в българското строителство нарасна през декември с 1,4% 
след повишение с 3,2% месец по-рано. 
В рамките на последното тримесечие на 2021 г. строителството в нашата страна нарасна с 0,7% спрямо третото 
тримесечие, когато отбеляза понижение с 0,2%, а спрямо година по-рано се повиши с 0,8% след растеж с 1,2% през 
третото тримесечие. 
В целия ЕС строителството през последното тримесечие на миналата година се повиши с 0,2% спрямо третото и нарасна с 
0,8% на годишна база, а в еврозоната се сви с 0,3% на тримесечна база и с 0,2% на годишна база. 
 
√ Влошаване на потребителските нагласи в еврозоната през февруари 
Потребителските нагласи в еврозоната се влошават през февруари за пети пореден месец с оглед на растящата инфлация 
и напрежението между Русия и Украйна. 
Това показват предварителни резултати от редовно проучване на Европейската комисия. 
Индексът на потребителското доверие в еврозоната спадна през февруари с 0,3 пункта до -8,8 пункта. 
Аналогичният индекс на потребителските нагласи в рамките на целия Европейския съюз се понижи с 0,2 пункта до -10,2 
пункта. 
И двата индекса, определяни от ЕК, са значително под техните предпандемични нива и доближават до техните осредни 
дългосрочни нива, посочва Европейската комисия. 
Окончателните резултати от проучването на Европейската комисия ще бъдат оповестени на 25 февруари, когато ще бъдат 
представени и данните за икономическите и бизнес нагласи на стария континент през втория месец на настоящата година. 
 

Графики на потребителските нагласи в ЕС и еврозоната 
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√ ЕС заведе дело в СТО срещу Китай за забрана на технологични патенти 
Европейският съюз обяви в петък, че завежда дело срещу Китай в Световната търговска организация (СТО), свързано с 
технологични патенти. 
"Китай ограничава строго компаниите от ЕС с права върху ключови технологии, като 3G, 4G и 5G, да защитават тези права, 
когато техни патенти се използват незаконно или без подходяща компенсация от, например, китайски производители на 
мобилни телефони", твърди Европейския съюз. 
Съюзът също така твърди, че притежателите на патенти, които завеждат дела извън азиатска държава "често са изправени 
пред значителни глоби в Китай, което ги поставя под натиск да се задоволят с лицензионни такси под пазарните ставки“. 
Действията в СТО, предприети от Съюза, първо ще доведат до консултации за уреждане на спорове, последвани от 
комисия, която ще се произнесе по въпроса, ако консултациите "не доведат до задоволително решение" в рамките на 60 
дни, посочва ЕС. 
 
√ Путин и Макрон говориха по телефона за Украйна 
Президентите на Франция и Русия Еманюел Макрон и Владимир Путин обсъдиха ситуацията около Украйна в телефонен 
разговор, продължил повече от час и половина, съобщиха от Елисейския дворец. 
Макрон отново е настоял да бъде направено всичко възможно за предотвратяване на голям военен конфликт в Украйна. 
Веднага след разговорите с Путин, френският президент се е свързал и с украинския лидер Володимир Зеленски.  
 
√ Финансовите лидери на Г-20 предупреждават за инфлационни и геополитически рискове пред растежа 
Финансовите лидери от Групата на 20-те най-големи икономики предупреждават, че растящата инфлация и 
геополитическите рискове могат да застрашат крехкото глобално икономическо възстановяване, като настоящата криза 
около Украйна и последиците от коронавирусната пандемия влошават перспективите. 
Проектът за окончателно съвместно комюнике на финансовите министри и централни банкери от Г-20, видян от агенция 
Ройтерс, не съдържа пряко споменаване на опасенията на Запада, че Русия може да нахлуе в Украйна, като един източник 
от водените преговори посочи, че дори на споменаването на "настоящото" напрежение е било наложено вето от Русия и 
Китай. 
В проектотекста, видян от Ройтерс, финансовите ръководители на водещите световни икономики обещаха да използват 
"всички налични политически инструменти за справяне с последиците от пандемията", като същевременно предупредиха, 
че възможността за провежданите в бъдеще политики вероятно ще бъде "по-стеснена и неравномерна". 
Инфлацията в момента е повишена в много страни поради прекъсвания в предлагането, несъответствие в търсенето и 
предлагането, както и нарастващите цени на енергията и стоките, се казва в съвместното проектокомюнике. 
Освен това се отбелязва, че Г-20 ще продължи да "наблюдава основните глобални рискове, включително рисковете от 
възникващото геополитическо напрежение". 
Разговорите се проведоха както виртуално, така и в Джакарта, а финансовите лидери на Г-20 възнамеряват да издадат 
окончателното комюнике, след като срещата им приключи по-късно в петък. 
Различните темпове на възстановяване от пандемията усложняват пътя на водените от централните банки политики. 
Очакваните стабилни повишения на лихвените проценти от страна на Федералния резерв на САЩ насочиха вниманието 
към потенциалните негативни последици за нововъзникващите пазари. 
Докато случаите на варианта Омикрон на Covid-19 намаляват в редица от богатите държави, те все още се увеличават в 
много развиващи се страни, включително в страната домакин на Г-20 Индонезия. 
Очаква се финансовите лидери на Г-20 да изразят подкрепа за осигуряване на навременен достъп до ваксини срещу Covid-
19, терапевтични средства, диагностика и други медицински консумативи за страни с ниски и средни доходи, показва още 
проектокомюникето. 
 
Банкеръ 
 
√ Колко струват банковите съобщения 
Kаква е цената на SMS съобщението, което клиентът получава след плащане с банкова карта, ако изобщо е пожелал 
да се възползва от такава услуга? 
Съдейки по информацията, публикувана от банките, става дума за символични суми. Наш редовен читател обаче 
сигнализира, че е възможно да има уловки. Например, че може да има разлика при таксуването на SMS известията в 
зависимост от вида на картата - дали е дебитна или кредитна.  
Любопитството ни отведе по-далеч. Свързахме се с четири банки, за да проверим дали таксуват различно SMS известията 
различно според типа банкова карта. Отговорът бе, че такава практика няма. В едната от кредитните институции дори 
препоръчаха да се насочим към мобилното й банкиране, където информацията за плащания са безплатни. 
На едро или на дребно 
Банките обаче имат различна политика по отношение на таксите за SMS известия. Някои от тях предлагат годишен 
абонамент за услугата или възможност клиентът да бъде таксуван при всяко получено съобщение. Например "Уникредит 
Булбанк" предлага абонамент за SMS известие, който струва 5 лв. годишно. Иначе тарифата е 0.15 лв. за всяко получено 
съобщение.  
"Банка ДСК" предлага услугата само на дребно - за 0.15 лв. на съобщение при плащане с дебитна карта. Такава е политиката 
и на "Интернешенъл асет банк". Съобщенията при плащане с кредитна карта на "Банка ДСК" не се таксуват. 
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"Обединена българска банка" дава възможност на клиентите си да се абонират за 20 съобщения срещу сумата от 3 лв. или 
за 40 известия за 5 лева.  
С по 0.12 лв. за съобщение пък ни таксуват "Пощенска банка", "Първа инвестиционна банка" и "Българо-американска 
кредитна банка".    
В бюлетина за тарифирането на "Райфайзенбанк" се забелязва, че има месечен абонамент за SMS известия в размер на 
0.60 лв., като за някои сметки, които вървят с карти, такава тарифа не се начислява.  
Централна кооперативна банка също предлага пакетна услуга за такива известия. Срещу сумата от 2 лв. клиентът може да 
получи 10 известия, докато срещу 5 лв. до него ще достигнат 30 съобщения. В случай, че клиентите на банката не искат да 
спестяват от мащаб, те ще бъдат таксувани с по 0.18 лв. за всяко известие. 
SMS известия в пакет предлага и "ДБанк" - 50 съобщения срещу 5 лв. и 100 съобщения за сумата от 9 лева. 
По решение на клиента 
Темата с банковите такси действително е деликтна, защото в последните години размерът на тарифите, които се 
начисляват на клиента по най-масовите услуги, се покачи. В случая със SMS известяването обаче проверката ни 
действително установи, че едно такова съобщение струва жълти стотинки, а и това е услуга, от която клиентът може да се 
откаже във всеки един момент. Може и изобщо да не я пожелава. А и мобилните и интернет банкиранията вече дават 
възможност за удобно следене на движенията по сметка, т.е. това е леко бутикова услуга.  
Не така стоят нещата с таксите за месечно обслужване, касови операции и теглене от банкомат. Тук става въпрос за 
ежедневни и масови операции. През миналата година станахме свидетели на няколко вълни от вдигане на таксите.  
В сравнение с предходната година има средно увеличение между 5 и 25 процента. Най-много поскъпват - между 10 и 30 
на сто, таксите за услуги в офис, където обслужването се извършва от банков служител. По-скъпо излиза вече и тегленето, 
и внасянето на пари през банкомат, дори и устройството да е собственост на банката, издател на дебитната карта. До края 
на миналата година много банки предлагаха тази услуга безплатно. 
Таксата, която банките начисляват 
при теглене на суми от банкомат на банката издател  
- в около 80% от случаите, вече е 0.30 лева. Таксите за теглене на суми в брой от чужд банкомат винаги са били и остават 
по-високи. Те започват от 1 лв. и достигат 1.50 лв. за всяка операция.  
Една от най-доходоносните такси за кредитните институции - тази за обслужване на сметката, варира между 2 и 10 лева 
на месеца. Повечето обаче прибират между 2 и 4 лева. 
Таксите, обвързани с парични преводи в лева на хартия, струват 4-5 лева. 
Показателни са и данните на Асоциацията на банките. В края на четвъртото тримесечие на 2021 г. нетният доход от такси 
и комисиони отчита ръст от 19.5% на годишна база (202.3 млн. лв.) до 1.24 млрд. лева. "Нетният доход от такси и 
комисиони формира 27.9% от нетния общ оперативен доход на банковата система, което е под средното ниво за ЕС 
от 31.9% – по данни на ЕБО за третото тримесечие на 2021 г.", уточняват все пак от Банковата асоциация.  
Заедно със съкращаването на разходите на сектора, този ръст доведе и до силно положителния резултат на банките в 
иначе кризисната 2021-ва. Банковата система прави по-малко обезценки, спрямо същия период на миналата година. 
Размерът на обезценките намалява с 32% (281 млн. лв.) на годишна база до 598.4 млн. лв. при 879.4 млн. лв. година по-
рано. 
Така се стигна и до отчетената нетна печалба на сектора за 2021 г., която възлиза на 1.416 млрд. лв и представлява ръст от 
73.8% спрямо предишната година.  
 
√ Открехнахме вратичка и в глобалния данък 
Коя от трите опции за 15% налог върху печалбата на корпорациите ще изберем? 
Вдигането на данък печалба за международните корпорации до договореното от ОИСР равнище от 15 процента, ще засили 
опитите за избягване на плащането му, като вместо дивиденти, ще се раздават по-големи заплати. Те предварително ще 
изяждат печалбата, а от там  и дивидента, респективно данъка върху тях.  
Това коментираха одитори, които познават данъчната практика и народопсихологията ни. И за сетен път стана ясно, че 
вратички има не само в действащото законодателство, а с търсенето им се започва дори и на идейна фаза при бъдещото 
нормотворчество. 
Бившият зам. финансов министър Людмила Елкова потвърди тази възможност. 
"По принцип е възможно подобно „бягство”. Но не бива да забравяме, че на изхода чака Данък общ доход. Както и 
осигуровките, но заплатите в подобни подразделения със сигурност са доста над максималния осигурителен доход, така 
че може да се окаже, че има смисъл. Всичко е въпрос на сметки”, каза Елкова специално за „БАНКЕРЪ”. 
Въвеждането на единната ставка от 15% задължително ще повлияе на инвестиционния интерес към България. Не е тайна, 
че основната цел е преодоляване на данъчната конкуренция. Така че някои страни от ЕС като България, Ирландия, Уелс и 
Прибалтийските страни ще са най-силно засегнати. Специфичното при тях е, че привличат инвестиции заради ниското 
данъчно облагане на територията си. България вече се съгласи да приеме този данъчен режим, предвиждан от ОИСР. 
Сроковете за въвеждане на новото законодателство  
от всички държави членки са много амбициозни. До края на 2022 година трябва да бъде приета програма за директивата 
и от 1 януари догодина тя трябва да бъде имплементирана във всички национални законодателства. 
В проекта на програмата, която следва основната линия на ОИСР, а именно мултинационални компания с минимум 750 
млн. евро годишен оборот (консолидирани отчети), има редица изключения, за които са нужни анализи, които вероятно 
се правят. "Всичко трябва чисто математически да се проиграе, за да се види дали са приложими или не за България", каза 
Елкова. 
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Ние можем да продължим да облагаме със своята ниска данъчна ставка от 10% дъщерните дружества на тези големи 
мултинационални компании, а остатъкът до 15% да се плаща там, където е централата на компанията майка. Другият 
вариант е България да повиши данъка за дъщерните дружества на територията на България до 15 на сто. 
Ако запазим 10-те процента, и другите пет процента се довнесат в държавата, където е регистрирана компанията майка, 
ефектът за България остава само имиджов, че ние тук никого не облагаме с 15%, а за всички е 10 на сто. Но така или иначе 
компаниите ще плащат 15%. От фискална гледна точка по-изгодно е ние да приемаме тези допълнителни 5 процента". 
Едно от изключенията е, че можем да изберем въпросните дъщерни дружества на компаниите майки, които отговарят на 
тези условия тук, да намалят данъчната си основа, след изтичане на един преходен период, с 5% от разходите за персонал 
на заетите при тях и 5% разходи за дълготрайни материални активи, в нашия случай - за амортизация. Това освобождава 
компанията и съответно държавата от прилагане на режима за 15%-на минимална ставка. Трябва чисто математически да 
се види как изглежда този вариант, обясни Людмила Елкова. 
Да, проектът позволява на компаниите да изключат от облагаемата основа обичайната възвръщаемост от реалните 
инвестиции в активи и персонал. 
Проблемът за нас обаче е, че голяма част от чуждестранните компании в България оперират като местни звена, които 
работят с нисък размер на рентабилност. На практика те никога не са се възползвали от ниската ставка на корпоративен 
данък у нас, защото така или иначе отчитат ограничен размер на печалби в страната. А това значи, че след приспадане на 
облекчението част от големите компании, присъстващи у нас, може и да не се натоварят с допълнително с данък.  
Много време за умуване обаче няма. Въвеждането на глобален минимален  
корпоративен данък от 15% изглежда все по-близо.  
В международен план е постигнат консенсус, а лагерът на опонентите в ЕС се oпразни, след като Ирландия, Унгария и 
Естония също решиха да застанат зад проекта. Европейската комисия публикува финален проект на директива. На фона на 
промените, описани в официалната й комуникация като "земетръс" за международната данъчна система, планираният 
срок за имплементация до края на 2022 г. изглежда изненадващо кратък. 
През миналото лято  
първото служебно правителство изпрати до ОИСР позицията на България,  
че подкрепя данък печалба за големите фирми да бъде минимум 15%. 
"Без дискусия, без прессъобщение, без аргументация защо това да е в интерес на България. Научихме случайно от 
международните медии. Редно ли е такъв обратен завой да се предприема от служебно правителство? Не е!" Това 
коментира бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев. 
Според проектът всяка група трябва да изчисли колко общо печалби отчита от дейността на дъщерните си компании в 
страната и колко общо данък е платила тук. Ако ефективната ставка е под 15%, групата ще трябва да доплати разликата. 
Има няколко варианта как новите правила ще работят у нас заради предвидените опции и изключения в директивата. 
Най-примамлив за нас - поне на пръв поглед, изглежда вариантът да си запазим десятъка, а останалите 5 на сто да отиват 
в хазната на държавата, където е регистрирана майката. Което означава, че България няма да спечели нищо, а и е спорно 
дали няма да изгуби имагинерната си инвестиционна привлекателност с ниския корпоративен данък от 10 на сто. 
България избра вторият вариант на реакция -  
15% корпоративен данък за най-големите и 10% за всички останали.  
При този вариант България може да уведоми ЕК, че избира сама да налага и да събира от подразделенията на гигантите 
допълнителните 5% в своя бюджет. Така за най-големите компании данъчната тежест ще бъде същата, но поне ще има 
някаква полза за българския бюджет. 
Засега България избра -  15% за гигантите и 10% за средния и дребен бизнес. Това е най-логичният и най-ефективният. 
 
 
√ ЕЦБ клони към повишение на лихвите до края на годината 
Паричните стратези на Европейската централна банка ще проведат "неформална среща" на 24 февруари в Париж - ден 
преди неформалното съвещание на министрите на финансите и икономиката на еврозоната във френската столица, 
информира в официално изявление институцията.  
Все повече официални представители на ЕЦБ смятат, че лихвените проценти би трябвало да се повишат през тази година 
заради очаквания по-силен инфлационен натиск. Очертава се и консенсус по темата преди официалното съвещание на 
банковия управителен съвет на 10 март. Добре информирани с дискусиите лица твърдят, че на него ще бъде взето решение 
през септември да приключат покупките на активи. 
Сегашните указания на институцията са сделките по придобиване на правителствен дълг да продължат до "малко преди" 
да започне увеличението на лихвите. Което прави декември най-вероятният месец за старт на възходящия лихвен цикъл, 
допълват пожелалите анонимност източници. Те смятат октомври за прекалено ранен срок, а през ноември няма да има 
съвещание на паричните стратези. И посочват, че каквото и да било решение ще зависи от фундаменталните показатели и 
от икономическите прогнози.  
Паричните пазари са вкарали в цените повишение на лихвите с 44 базови пункта до края на 2022-а. Доходността на 
двегодишните германски ДЦК, които са най-чувствителни към лихвените промени, приключи седмичната си търговия с 
котировка от минус 0.46 процента. 
Обединението зад ускорен график за изтегляне на паричните стимули би било забележителен обрат на колективната 
позиция на ЕЦБ. Той започна преди две седмици когато банковият шеф Кристин Лагард не изключи повишение на лихвите 
през 2022-а, което по-рано периодично изключваше като вероятност. За това допринесе упорито растящата инфлация, 
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която счупи рекордите и със своите 5.1% годишно в еврозоната надхвърли повече от два пъти целевите 2% на европейските 
централни банкери. И убеди дори най-предпазливите парични стратези да променят позициите си. 
Въпреки опасенията, че прекалено ранната намеса ще постави в риск икономическото възстановяване на Европа, членът 
на изпълнителния борд на ЕЦБ - Изабел Шнабел - отправи през седмицата най-ясното предупреждение с изказването си, 
че "рискът от прекалено късна реакция нараства". Председателите на Бундесбанк - Йоаким Нагел - и на Централната банка 
на Нидерландия - Клаас Кнот - лансираха идеята за повишение на лихвения процент още през тази година. Колегата им от 
Латвия Мартинс Казакс пък коментира, че лихвено увеличение е "напълно възможно", въпреки че определи последните 
залози на паричните пазари за две стъпки от по 25 базови пункта всяка за "прекалено крайни". 
"Ястребите" се позовават на коктейла от препускащи нагоре енергийни разходи, продължаващите пробиви на веригите за 
доставки и геополитическото напрежение, които подхранват исканията за повишение на заплатите и инфлационните 
очаквания. Някои пък питат дали прогнозите, на които досега разчита и основава политиката си ЕЦБ, трябва да имат същата 
тежест.  
В условията на висока степен на несигурност други парични стратези, между които шефовете на Централната банка на 
Словакия - Петер Казимир - и на "Банк дьо Франс" - Франсоа Вилроа дьо Гало- подчертават необходимостта от гъвкав 
подход. И макар че и двамата са съгласни, че програмата за покупка на облигации трябва да приключи през лятото, те 
настояват за промяна на официалната визия за необходимостта от повишение на лихвите в бърз порядък. Колегата им от 
Испания Пабло Ернандес де Кос "не вижда причина за прекалена реакция" на сегашния инфлационен взрив, а 
финландецът Оли Рен предупреждава, че силен отговор "вероятно ще спре икономическия растеж". 
Главният икономист на ЕЦБ - Филип Лейн - ключова фигура в дефинирането на позицията на институцията, изрази надежда 
на 17 февруари, че инфлацията вероятно ще се успокои в близост до 2% годишно, което ще позволи "постепенна 
нормализация".  
Засега застраховането срещу потенциален пазарен стрес е обещано под формата на повторни инвестиции на средствата 
от пандемичната програма за покупка на активи, нетните покупки по която приключват през март. 
 
Сега 
 
√ Петков и Зеленски подписаха декларация за европейския път на Украйна 
Русия ще получи повече НАТО по границите си, заяви в Мюнхен Йенс Столтенберг 
Съвместна декларация в подкрепа на европейската перспектива на Украйна подписаха в събота в рамките на втория ден 
от Мюнхенската конференция по сигурността премиерът Кирил Петков и президентът на Украйна Володимир Зеленски, 
съобщи правителствената пресслужба. Заради развитието на ситуация между Русия и Украйна Петков и Зеленски са 
споделили опасения за енергийната сигурност, но също така са изразили надежда за успокояване на напрежението в 
региона. 
Пред Мюнхенската конференция украинският президент Володимир Зеленски прикани Запада да действа незабавно, ако е 
убеден, че руската инвазия в Украйна е неминуема, предаде ДПА. 
"Нуждаем се от гаранции за сигурността. Вие казвате, че войната скоро ще започне, така че какво чакате? Ние няма да 
чакаме санкциите ви, когато започнат бомбите. Вие питате какво може да бъде направено. Много неща могат да бъдат 
направени. Можем да ви предоставим списък", каза Зеленски. Той обвини страните, които не оказват на страната му 
необходимата военна помощ предвид заплахата, и заяви, че получената досега помощ е по-скоро  "сироп за кашлица, 
вместо добра ваксина срещу COVID-19". 
По-рано в събота генералният секретар на Северноатлантическия алианс Йенс Столтенберг в речта си на конференцията 
по сигурността в Мюнхен заяви: "Русия ще получи още по-силна НАТО пред своите граници, ако целта й с нахлуването в 
Украйна е да отблъсне алианса от границите си. Ако целта на Кремъл е на границите му да има по-малко НАТО, той ще 
получи единствено повече НАТО”. 
Столтенберг призова Русия да изтегли силите си от границите на Украйна. "Това трябва да бъде важна първа стъпка към 
мирно разрешаване (на кризата)“, каза той. 
Генералният секретар на НАТО отбеляза също, че алиансът "продължава да бъде готов да си сътрудничи с Москва чрез 
диалог по същество". Северноатлантическият алианс продължава да предлага на Русия поредица от дискусии в Съвета 
НАТО-Русия (СНР) относно контрола върху конвенционалните и ядрените оръжия, каза Столтенберг. „Искам да повторя 
призива си към Русия да проведе серия от срещи, за да обсъдят намаляването на риска и контрола върху 
конвенционалните и ядрените оръжия“, изтъкна Столтенберг. Той също призова Русия да "избере пътя на дипломацията" 
за кризата в Украйна. Поддържането на сигурността в Европа е невъзможно без тясно трансатлантическо сътрудничество, 
смята още генералният секретар на НАТО. "Настоящата криза демонстрира значението на трансатлантическите отношения 
за европейската сигурност. Двете световни войни и Студената война ни научиха, че няма истинска сигурност в Европа без 
силни трансатлантически връзки", подчерта Столтенберг.  
Русия се е заела да саботира архитектурата на европейската сигурност и извършва очевиден опит за пренаписване на 
правилата на световния ред, заяви в събота председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана 
от Франс прес. "Не можем да допуснем това да стане, изправени сме пред крещящ опит за пренаписване на правилата на 
международния ред", заяви Фон дер Лайен на Мюнхенската конференция по сигурността, на която разкритикува също 
съюзяването на Китай и Русия за налагане на "закона на по-силния". 
Председателката на ЕК предупреди Москва, че начинът й на мислене от мрачното минало може да коства на Русия 
"бъдещия просперитет". "Светът наблюдава невярващо най-голямото струпване на войски на европейска земя от мрачните 
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дни на Студената война насам, защото като събитията в последните дни може да променят целия международен ред", 
каза Фон дер Лайен. 
Членството на Украйна в НАТО не е на дневен ред, заяви от своя страна германският канцлер Шолц и отново призова Путин 
за деескалация на конфликта. По същото време в Русия започна изненадващо стратегическо военно учение, ръководено 
лично от руския президент. Компания му прави беларуският му колега Лукашенко.  
 
√ Близо 10 000 учители работят на срочни договори 
41% от тях са по заместване на техни колеги 
Към 10 000 учители у нас, или около 10% от всички, работят на срочни договори, като близо 1/2 от тях са по 
заместване. Това показват данни на Министерството на образованието и науката, въпреки изричните указания 
на ведомството, че работата на педагогическите специалисти не е със сезонен характер и не бива да осъществява чрез 
срочни трудови договори. 
Все още обаче някои директори прибягват до практиката да освобождават преподаватели в края на учебната година, 
особено при младите учители, освен за да видят как се справят, и за да спестят средства от заплати и осигуровки през 
лятото. Не на последно място педагози подозират, че срочните договори се използват и с цел те да бъдат държани в 
подчинение и за да "кротуват".  
Към 1 декември 2021 г. общият брой на педагогическите специалисти, назначени на срочни договори, е 9718 души, сочат 
данните на МОН. От общо 92 713 педагози това прави около 10 на сто. Това са учители, директори, психолози, логопеди и 
др. педагогически специалисти, които имат активни трудови договори с училища и детски градини. 41.33%, или 4016, от 
тези договори са за заместване на работник или служител, който отсъства от работа. Извън заместващите, 
остават 5702 педагогически специалисти у нас, които работят на срочни договори, или 6.15% от всички, обясняват от МОН. 
Оттам припомнят, че срочните договори могат да се сключват на различни основания - за срок не по-дълъг от 3 г., за 
извършване на конкретна работа, при заместване на работник или служител, който отсъства, при временно заемане на 
длъжност, за която се изисква провеждане на конкурс, за стаж на лица до 29 г. и др.  
През 2021 г. в МОН са постъпили 2 сигнала за сключени временни трудови договори с учители от София. В тази връзка от 
ведомството припомнят, че още през юни 2017 г. до началниците на РУО и до директорите на училища е изпратено писмо, 
с което се информират за правните основания директорите да не сключват срочни трудови договори с педагогическите 
специалисти. В писмото, подписано от бившия министър Красимир Вълчев, се посочва, че "работата на педагогическите 
специалисти не е с временен, сезонен или краткотраен характер. Напротив, тази работа изисква продължителна, 
последователна и целенасочена дейност на тези лица, която не може да се осъществява чрез срочни трудови договори". 
"В чл. 68, ал. 4 от Кодекса на труда е предвидено изключение от принципа за безсрочност на трудови договор, като се 
допуска срочен трудов договор за срок най-малко 1 г. да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен 
или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника 
или служителя. В тези случаи срочният трудов договор със същия работник или служител за същата работа може да се 
сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. Тази хипотеза представлява едно изключение от 
принципите и целите на закона и не може да се прилага разрешително като се превръща в трайна практика. Следва да се 
има предвид, че трудов договор, сключен в нарушение на посочените текстове, се счита за сключен за неопределено 
време", подчертава се в писмото на МОН. 
В становище на Главна инспекция по труда по конкретен случай за учител, назначен на срочен договор, с който "Сега" 
разполага, също се казва, че въпросното "изключение" е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, 
пазарни и други причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключването на трудовия договор, посочени 
в него и обуславящи срочността му. Обстоятелствата, послужили като основание за "изключение", следва да бъдат изрично 
посочени в трудовия договор в момента на сключването му, в противен случай договорът се счита с неопределен срок, 
казват от трудовата инспекция. 
Съдебната практика също показва, че не бива учители да се наемат за по 1 г. "Все още между 5 и 10% от учителите работят 
на срочни договори. Нашата препоръка е директорите да ги назначават на безсрочни договори, каквито са и съдебните 
практики", казва и председателят на синдикат Образование към КТ Подкрепа" д-р Юлиян Петров. 
 
√ Етиопия пусна най-големият язовир в Африка 
Премиерът на Етиопия Абий Ахмед обяви официално вчера началото на производството на електроенергия от 
внушителния язовир "Възраждане" на река Сини Нил - важен етап от този спорен проект, струващ няколко милиарда 
долара, предаде кореспондент на Франс прес. Придружен от висши ръководители, премиерът разгледа изградената на 
язовира елекроцентрала и лично пусна производството, като натисна поредица от бутони на електронен монитор, 
задействайки една от общо 13 турбини. "Отсега нататък нищо няма да спре Етиопия", заяви Абий Ахмед, цитиран от 
Асошиейтед прес. "Току-що започнахме да произвеждаме електроенергия, но това не означава, че проектът е завършен. 
За приключването му ще са нужни още две и половина до три години", каза неговият ръководител Кифле Хоро.  
След завършването си язовирът ще е най-голямото водноелектрическо съоръжение в Африка. От самото си начало 
гигантският язовир "Възраждане" (Grand Ethiopian Renaissance Dam - GERD), с общ производствен капацитет от 6500 
мегавата, е източник на напрежение между Етиопия, от една страна, и Судан и Египет, които също зависят от водните 
ресурси на р. Нил. Според етиопския премиер обаче язовирът ще е от полза за Египет и Судан. "Искаме да изнасяме чистата 
си електроенергия в Европа чрез Судан и Египет, така че пътят напред е сътрудничеството помежду ни. Етиопия не желае 
и не възнамерява да вреди на никого", заяви той. 

http://xn--90aeeb1anevckc:%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%20%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%B8/
https://www.nus-bg.org/docs/MON-po-dogovori_s_uchiteli.pdf
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Етиопия твърди, че възлизащият на 4,2 милиарда долара проект е жизненоважен за развитието на страната и ще й даде 
възможност да осигури електроенергия за населението, което надхвърля 110 милиона души. Няколко кръга преговори се 
състояха между страните в опит за решаване на споровете. Строежът на язовира започна през 2011 г., а срокът за 
завършването му беше променян няколко пъти поради злоупотреби със средства и грешки в проекта. 
 
Мениджър 
 
√ Четири министерства направиха първа крачка към издаването на е-визи 
Единен онлайн портал, чрез който максимално да се оптимизира процесът на подаване на заявления и плащане на таксите 
за издаване на визи за България, ще заработи до края на годината във всички консулски служби по света. Достъп до него 
ще имат и всички чужди граждани, които кандидатстват за туристически и работни визи, които досега ползват електронно 
обслужване, но само в частта подаване на документи с посредничеството на акредитираните фирми. За това се договориха 
в петък представители на четири министерства – на туризма, на електронното управление, на вътрешните и на външните 
работи, председателят на Парламентарната комисия по туризъм Илин Димитров, както експерти от Агенцията по заетостта 
и Дирекция „Миграция”. 
„От началото на мандата си проведох множество срещи с представителите на туристическия бранш, които посочиха 
липсата на кадри в сектора и визовата политика за работа на чужденци в Република България като основни проблеми пред 
бизнеса. Въпросът за бързото издаване на визи по електронен път е изключително важен и той най-силно засяга 
туристическия сектор. Поставя ни се често и от посланици на трети страни извън Европейския съюз”, посочи Христо 
Проданов, министър на туризма, по чиято инициатива бе работната среща.  Според него страната е с огромен потенциал 
за целогодишен туристически бизнес, но той трябва да бъде обезпечен с кадри. Проданов заяви, че кабинетът има 
политическата воля процесът по издаване на туристически и работни визи да бъде максимално улеснен. 
Бъдещата електронна визова платформа ще обедини усилията и дейността на различни ведомства, които отговарят за 
процеса на издаване на визи – Министерство на външните работи, Агенция по заетостта, Министерство на вътрешните 
работи и Държавна агенция „Национална сигурност“. На срещата беше разгледано и предложение за двустранни 
споразумения  със страни-членки на ЕС, от които България да се възползва за издаване на визи в държави, където няма 
постоянно дипломатическо представителство. 
В края на дискусията бе решено да се създаде работна група от експерти от участвалите държавни ведомства, която ще 
изработи план с конкретни стъпки за подобряване на визовия процес. Оптимизирането му не само ще реши проблема с 
кадрите, но и ще увеличи туристическия поток през предстоящия летен сезон. 
 
√ Няколко компании проявяват интерес за изграждане на завод за батерии у нас 
След разговори в САЩ и в Европа има голям интерес от няколко компании за изграждане на завод за батерии в страната. 
Това заяви по врене на парламентарния контрол вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев.  
"Литиево-йонните батерии имат живот от 7500 цикъла на зареждане. Батериите тип цинк-въздух са с 9000 цикъла на 
зареждане, а има батерии на база желязо и електролит, които са с живот 25 000 цикъла. Говорим за минимум 10-15 години 
употреба. Батериите идват на цени, значително по-ниски отпреди две-три години. Ние обаче заявихме много ясно, че 
идеята не е да се купят батерии, а да имаме заводи за батерии и да заменим един местен ресурс с друг местен ресурс, а 
не с внос", каза финансовият министър. 
Батериите ще са в подстанциите на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Работниците от централите ще бъдат 
назначени на работа в заводите за батерии след обучения и със справедливи възнаграждения, добави Асен Василев. 
Не се предвижда закриване на допълнителни мощности в комплекса "Марица-изток", освен вече договорените. Така 
министърът на финансите отговори на въпрос от ГЕРБ относно ангажиментите, които българското правителство ще поеме 
с Плана за възстановяване и устойчивост по отношение на бъдещето на комплекса "Марица-Изток". 
"За "Марица-изток" ние поемаме като ангажимент 40% намаление на въглеродния отпечатък на комплекса, което 
произтича от поетите ангажименти по Зелената сделка и затваряне на централите, които не отговарят на екологичните 
изисквания. Не е заложено закриване на други мощности. Това позволява на страната да ползва сезонно натоварване на 
мощности, така, че да оберем зимния пик и да намалим риска зимата да останем без мощности", обясни Василев пред 
депутатите. 
Той също така обясни, че са проучени възможностите за разширение на ПАВЕЦ Чаира, но на този етап това няма как се 
случи по Плана за възстановяване и устойчивост. 
"Това, което заварихме в сектор "Околна среда" са много наказателни мерки, особено по "НАТУРА", които блокират 
развитието на проекта поради негативно становище от Европа. МОСВ заедно с БАН работят да се свърши работата, 
надяваме се този и доста други проекти да бъдат отблокирани до края на годината. Допълнителни ПАВЕЦ мощности са 
възможни, но проекта "Горна Арда" е изпуснат когато имаше възможност за това и в момента два от трите язовира попадат 
в "НАТУРА", така че повече от това няма как да бъде изградено. НЕК в момента прави анализ дали част от каскадите могат 
да минат в ПАВЕЦ режим след реконструкция, но още няма проектна готовност", допълни министърът. 
 
√ Асен Василев очаква Брюксел да одобри плана за възстановяване до април 
До април месец планът за възстановяване и устойчивост на България ще бъде одобрен. Вече сме на финала, нанасят се 
последни частични корекции. Текат дискусии и очакваме одобрение във формалната връзка. Това заяви вицепремиерът и 
министър на финансите Асен Василев пред Нова тв. 
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Един от новите проекти, който влиза в преработения план, е свързан с бъдеще на батерии, с които да се добива 
електричество и завод в България, където да се произвеждат. Конкретният проект все още не е публикуван, но се 
предвижда инсталираните батерии да са с капацитет 6000 мегаватчаса. 
„В света са изградени 20 такива завода. По-скоро сме във вълната на ключова следваща технология. България има всички 
преимущества да стане основен играч и е добре да ги използваме”, смята Василев. 
"В плана е заложено 40% намаление на въглеродния отпечатък от въглища. Единственият ангажимент за затваряне на 
мощности, който сме поели, е да се затворят мощности, които не отговарят на тези изисквания”, обясни той. 
Според него е напълно реалистично проектите, заложени в плана, да бъдат изпълнени до 2026 г.  
Въпреки критиките на опозицията, че разходите, предвидени в бюджета, не могат да компенсират ефекта от инфлацията 
за потребителите и предложенията за намаляване на ДДС-то върху храните, държавата няма да отстъпва, категоричен е 
Василев. 
„Опозицията да реши какво иска. От една страна искаха да свием разходите с 6 млрд. и да стане нулев бюджетен дефицит, 
от друга искат да ги разширим с 2 милиарда, на база техните предложенията”, заяви Василев. 
Относно протеста на полицаите и исканията им за увеличение на заплатите той заяви: „Отговорът го дадохме още при 
предварителните разговори. Увеличавания на заплатите може да има, в която и да е държавна институция, но само след 
реформи”. 
 
√ Започваме преговори със САЩ за възможни компенсации за изтребителите 
България започва преговори с департамента по отбрана на САЩ за възможни компенсации заради забавянето на 
доставката на американските изтребители Ф-16 Блок 70. Това съобщи в Народното събрание в петък министърът на 
отбраната Стефан Янев. По думите му, на този етап е твърде рано да се говори за евентуален отказ от самолетите.   
Преди седмица от посолството на САЩ обявиха, че има забавяне в програмата по производството на изтребителите поради 
прекъсвания във веригата на доставки, причинени от пандемията от COVID-19. "Това неблагоприятното забавяне ще се 
отрази на всички държави, които в момента участват в тази програма", допълниха от дипломатическата мисия. 
"Договорът за доставка на самолетите F-16 Block 70 за българските Военновъздушни сили е сключен през 2019 г. по 
условията на Програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби (FMS). Това са договори от типа правителство - 
правителство, в случая между правителствата на България и на САЩ, като общовалидната практика към такъв тип договори 
е правителствата да подхождат с доверие едно към друго, и в случая гарант за изпълнението на договора от страна на 
американските компании е правителството на САЩ", обясни министър Янев.  
При възможно забавяне или неизпълнение, правителството на САЩ налага същите санкции по отношение на компаниите, 
с които е сключен договорът за доставка на каквото и да е оборудване, които би наложило в случай, че тези договори бяха 
сключени в интерес на Департамента по отбраната на САЩ, поясни министърът на отбраната.   
По думите му, стандартните общи условия на такъв тип договори, изпълнявани по Програмата на САЩ за чуждестранни 
военни продажби са, че купувачът може да отмени договор или да заличи отделни точки във всеки момент преди 
доставката на отбранителните продукти или извършването на услуги, свързани с отбраната. 
"Всички разходи вследствие на тази отмяна на договора са изцяло за сметка на купувача. Правителството на САЩ се 
ангажира да консултира купувача за възможни закъснения", посочи Янев. 
Той информира депутатите, че през следващите седмици се очаква посещение на специалисти от департамента по 
отбраната. "Ще бъдат направени и видеоконферентни разговори, за да се изяснят възможните компенсации, които може 
да получи България в лицето на ВВС заради забавянето на изтребителите", допълни военният министър. 
Според него, засега не може да се говори за прекратяване на договора за доставка, при положение че не знаем всички 
обстоятелствата за забавянето и какви са възможните ходове. "Не е лесен нито за четене, нито за изпълнение този договор. 
Защото освен за доставка на самолетите, той е и за поддръжка на техниката", подчерта Янев.  
 
√ ББР ще помага на бизнеса със заеми за разсрочено плащане на ток 
Българската банка за развитие (ББР) представи в петък нов продукт за подпомагане на бизнеса заради високите цени на 
електроенергията. Банката дава възможност на фирмите, включени в програмата, да разсрочат плащанията си за четири 
последователни месеца по избор в рамките на тази година. Това обяви министърът на иновациите и растежа Даниел 
Лорер.  
В първоначалната фаза на програмата, която е в обем от 20 млн. лева, ще се отпускат заеми от 20 000 до 200 000 
лева. Програмата е предназначена за микро, малки средни фирми от всички сектори на икономиката, които имат реална 
дейност и капиталът им не с отрицателна стойност. Размерът на финансирането ще се определя на база нетната стойност 
на фактурите за ток на фирмите за 2022 г. като банката ще може да покрие до 75% от стойността на съответната фактура.  
Ще се финансират до 4 фактури от 2022 г., а клиентите сами ще избират кои да бъдат те. Кредитът обаче трябва да се 
възстанови в рамките на 12 месеца. Минимумът за сметките за ток е те да са над 5% от оперативните разходи. Лихвата за 
клиенти, които са с по-добър кредитен рейтинг, ще е 3.5%, а с по-лош кредитен рейтинг ще е 4%. От програмата не могат 
да се възползват търговците на ток или добиване на криптовалути. 
Това обаче не е единствената програма на ББР в подкрепа на малкия и средния бизнес. Подготвя се грантова програма за 
енергийна ефективност на стойност 140 милиона лева, каза още министър Лорер.   
Министърът на иновациите коментира и темата с т.нар. "златни паспорти". Лорер заяви, че системата за даване на златни 
паспорта за инвестиции у нас беше опорочена и затова се преустановява, докато бъде гарантирано, че се правят реални 
инвестиции. 
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√ ЕС обсъжда изключване на енергетиката от санкциите срещу Русия 
Държавите от Европейския съюз, включително Германия, Франция и Италия търсят начини да защитят икономиките си, в 
случай че блокът удари Русия със санкции заради напрежението, свързано с Украйна. 
Правителството на италианския премиер Марио Драги провежда разговори с партньори от ЕС за това как да смекчи 
въздействието, което наказателните мерки може да имат върху ключови сектори на италианската икономика, включително 
дискусии за потенциални изключения за енергийния сектор от някои обсъждани мерки според хора, запознати с темата, 
цитирани от Bloomberg. 
Германия и Италия се стремят да защитят и своите банкови сектори, като вместо това Рим предлага насочване към 
физически лица, а не към широки части от руската икономика. Преговорите идват на фона на предупреждения от 
американския президент Джо Байдън, че възможността от руско нахлуване в Украйна е „много висока“ въпреки 
многократните уверения на Москва, че не обмисля такъв ход. 
Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и сигурността, Жозеп Борел, вече каза, че е готов пълен 
пакет от санкции на ЕС, получил единодушна подкрепа от 27-те държави членки на общността. Той го описа като „много 
тежък“. „Енергетиката ще е един от най-важните проблеми в този пакет“, каза той. 
Италия е изпратила неофициален документ до ЕК миналия месец, очертавайки опасения за това как мерките могат да 
натежат върху собствената ѝ икономика. Страната е подчертала и своя луксозен сектор, където се страхува от руско 
отмъщение за санкциите, а не от ограничения върху износа. Италия е поискала Комисията да работи по механизъм за 
компенсация, за да смекчи удара от санкциите върху страните от ЕС според източниците на Bloomberg. 
 
√ ЕС готви план за увеличаване на стратегическите запаси от газ 
Европейският съюз обмисля да увеличи стратегическите запаси от природен газ, за да се подготви по-добре за следващата 
зима, след като Европа е изправена пред газова криза. Това съобщи Bloomberg в петък, цитирайки чернова версия на 
европейския проект.  
По данни на изданието, се планира документът да бъде внесен през март тази година. Той ще изисква страните от ЕС да 
имат минимално ниво на запаси от газ годишно до 30 септември.  
Документът може да предвижда и стартирането на пилотен проект за подпомагане на страните от ЕС и операторите при 
съвместни покупки на газ до минимално изискваното ниво на стратегическите резерви. ЕС също така планира да призове 
правителствата на ЕС да гарантират, че националните и регионалните капацитети са достатъчни в началото на всеки 
отоплителен сезон, посочва агенцията, цитирана от ТАСС.  
През септември миналата година цената на газа на европейския пазар надхвърли историческата граница от $1000 за 1000 
куб. метра, а през октомври - $2000. През декември-януари цените на газа в европейските хъбове се колебаеха около 
границата от $1000. Цените на енергията на дребно в редица страни от ЕС са се повишили 3-5 пъти от началото на кризата. 
 
√ Ръст на фондовите пазари в Европа в края на седмицата 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха предимно повишения в ранната търговия в петък, 
подкрепени от печалби в секторите на недвижимите имоти и потребителските стоки, докато инвеститорите се надяваха на 
дипломатически пробив през следващата седмица, който да облекчи напрежението между Русия и Украйна, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,41 пункта, или 0,09% до 469,96 пункта, но бенчмаркът вървеше към 
седмичен спад от близо 1% на фона на колебливото си представяне през последните няколко сесии, предизвикано от 
несигурността в Източна Европа. 
Немският показател DAX отчете спад от 21,25 пункта, или 0,14%, до 15 246,38 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE напредна с 14,51 пункта, или 0,19%, до 7 551,88 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 18,42 пункта, 
или 0,27%, до 6 965,24 пункта. 
Натискът върху акциите отслабна, след като държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън договори среща с руския си 
колега Сергей Лавров през следващата седмица. 
„Има по-голяма вероятност или за дипломатическо решение, или за някакъв вид нахлуване, макар и доста ограничено“, 
коментира Хани Редха от PineBridge Investments. 
Секторът на на храните и напитките, както и този на недвижими имоти - считани за стабилни по време на икономическа 
несигурност, поведоха европейския бенчмарк нагоре, докато тези на туризма и енергетиката записаха най-големи 
понижения. 
През тази седмица най-големи загуби регистрираха секторите на европейските банки и застрахователи – над 4%. 
Макар че добрите корпоративни отчети продължават да подкрепят пазарите, инвеститорите се опасяват от по-сериозно 
затягане на паричната политика на Федералния резерв и други водещи банки в отговор на нарастващата инфлация. 
Акциите на Renault поскъпнаха с 0,98%, след като френският производител на автомобили се върна на печалба през 2021 
г. и заяви, че планира да изплати предсрочно държавната помощ, получена по време на пандемията. 
Цената на книжата на финландския производител на лекарства Orion скочи с 19,3% до върха на STOXX 600 на фона на 
положителни резултати от проучвания за лечение на рак на простатата. 
Акциите на компанията за луксозни стоки Hermes поевтиняха с 4,54%, след като продажбите й през последното тримесечие 
нараснаха по-малко от очакваното. 
Цента на книжата на енергийния гигант EDF се понижи с 4,58%, след като френското правителство обяви, че ще инжектира 
повече от 2 млрд. евро в полудържавната компания, която се бори с негативното въздействие на правителствената поръчка 
за продажба на електроенергия на цени под пазарните. 

https://tass.ru/ekonomika/13755807
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Големи загуби на Уолстрийт 
Водещите американски борсови индекси регистрираха големи понижения в четвъртък на фона на нарастващото 
напрежение между Русия и Украйна, което накара инвеститорите да избягат от рисковите активи и да се пренасочат към 
облигациите, предаде Си Ен Би Си 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 622,24 пункта, или 1,78%, до 34 312,03 пункта, записвайки най-лошото си 
дневно представяне от началото на годината. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 94,75 пункта, 
или 2,12%, до 4 380,26 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 407,38 пункта от стойността си, 
или 2,88%, завършвайки сесията при ниво от 13 716,72 пункта. 
Пазарите тръгнаха надолу миналата седмица, след като в петък съветникът на американския президент за националната 
сигурност Джейк Съливан заяви, че Русия може да нахлуе в Украйна във всеки един момент. По-рано тази седмица имаше 
лека деескалация на напрежението, след като Москва заяви, че е започнала да изтегля част от войските си по границата с 
Украйна. 
Вчера обаче страхът се върна на пазара, след като президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че опасността от руска инвазия 
е „много голяма“ и каза пред репортери, че атаката може да се случи в рамките на „следващите няколко дни“. 
Разпродажбата на акциите беше широкообхватна, като технологичните сектори на S&P 500 бяха сред най-тежко 
засегнатите в четвъртък. 
Секторът на основните потребителски стоки, които обикновено е стабилен, независимо от представянето на цялостния 
пазар, нарасна с близо 1%. Акциите на Walmart поскъпнаха с 4,01%, след като отчета за последното тримесечие на 
търговеца на дребно надмина очакванията на анализаторите. Компанията също така потвърди финансовите си прогнози 
си за тази година. 
 В същото време участниците на пазара се насочиха към активите убежища. Американските фючърси върху златото 
поскъпнаха с повече от 1%, а доходността по 10-годишните държавни ценни книжа падна под 2%. 
Цената на книжата на Nvidia се понижи със 7,56%, въпреки че доклада на производителя на чипове за четвъртото 
тримесечие надмина очакванията. Спадът най-вероятно се дължи на по-ниските прогнози на Nvidia за брутен марж през 
първото тримесечие. 
Акциите на Cisco поскъпнаха с 2,80%, след като компанията публикува по-добри от очакванията резултати и повиши 
прогнозите си. 
На икономическия фронт, броят на заявленията за помощи при безработица достигна 248 хил. през седмицата до 12 
февруари. Очакванията на икономистите, анкетирани от Dow Jones, бяха за 218 хил. заявления. 
Смесени резултати в Азия 
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в последната сесия за седмицата, докато 
инвеститорите от региона продължават да анализират рисковете около ситуацията по границата между Русия и Украйна. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи със 110,8 пункта, или 0,41%, до 27 122,07 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе напредна с 36,78 пункта, или 0,27%, до 13 459,68 пункта, докато по-
малкият индекс Shenzhen Composite отчете ръст от 9,63 пункта, или 0,42%, до 2 311,79 пункта. Хонконгският показател Hang 
Seng записа спад от 465,06 пункта, или 1,88%, до 24 327,71 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 0,43 пункта, или 0,025, до 2 744,52 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи със 74,5 пункта, или 1,02%, до 7 221,7 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 3,55 пункта, или 0,57%, до 627,54 пункта. BGBX40 се повиши с 0,29 пункта, или 0,20%, до 142,89 пункта. 
BGTR30 записа спад от 0,31 пункта, или 0,04%, до 705,37 пункта. BGREIT се понижи с 0,31 пункта, или 0,04%, до 705,37 
пункта. 
 
√ Еврото се търгува за 1,1370 долара 
Курсът на еврото днес се задържа под прага от 1,14 долара, съобщиха германски финансови издания.  
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1370 долара, което 
е значително над нивото при закриване на пазарите в петък. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1354 долара.  
 
√ Олаф Шолц призова да се ускори приемането в ЕС на страните от Западните Балкани 
Германският канцлер Олаф Шолц призова за ускоряване на процеса на присъединяване към ЕС на страните от Западните 
Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Северна Македония и Черна гора, съобщава ТАСС. 
„Не е достатъчно да обявим перспективата за разширяване на ЕС към този регион като стратегическа цел. Трябва активно 
да ускорим този процес“, каза той на конференцията по сигурността в Мюнхен. 
Шолц подчерта, че само силна и обединена Европа може да играе важна роля в многополюсен свят. 
По-рано Politico, позовавайки се на доклад на Европейската сметна палата (EPA), съобщи, че ЕС е похарчил 700 милиона 
евро за подкрепа на Западните Балкани. Проблеми възникнаха там, където страните трябваше да променят правната 
рамка. По-специално ЕС се опита да помогне на държавите да създадат независима съдебна система, но EPA посочи 
липсата на политическа воля от страна на управляващите в страните от региона за провеждане на необходимите реформи. 
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√ Цените на петрола се успокоиха след колебливото начало на търговията 
Цените на петрола се успокоиха след колебливото начало на търговията в понеделник, докато инвеститорите анализират 
два противоположни сценария за доставките – потенциален спад на доставките от Русия заради кризата по границата с 
Украйна и потенциален ръст на доставките на суров петрол при съживяване на ядреното споразумение между световните 
сили и Иран, предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,40 долара, или 0,43%, до 93,14 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,26 долара, или 0,29%, до 90,81 долара за барел, следвайки спад от 25 
предходната сесия. 
И двата сорта поскъпнаха с повече от 1 долара при началото на азиатската търговия. След това пък цената на сорта се 
понижи с около долар на фона на новината, че президентът на САЩ Джо Байдън и колегата му Владимир Путин са се 
договорили за нова среща. 
Петролните пазари са нестабилни през последния месец заради опасенията от руска инвазия в Украйна, която може да се 
отрази негативно на доставките на петрол и газ. В същото време обаче има възможност на международния пазар да бъдат 
върнати над 1 млн. барел суров петрол на ден, ако износът на Иран бъде възстановен. 
Представител на Европейския съюз заяви миналата седмица, че сделката за съживяване на ядреното споразумение с Иран 
от 2015 г. е „много, много близо“. 
Според анализаторите пазарът остава стегнат, като допълнителните доставки ще помогнат, но цените ще останат 
нестабилни в близко бъдеще, тъй като иранският суров петрол ще се върне на пазара едва към края на годината. 
„Има толкова много геополитическо напрежение, че е трудно да се каже какъв е отговорът (за пазарните движения) – с 
Украйна и Иран“, каза анализаторът на суровините от National Australia Bank Баден Мур. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия ще бъде откъсната от международните 
финансови пазари и ще й бъде отказан достъп до основен износ, необходим за модернизиране на икономиката й, ако 
нахлуе в Украйна. 
„Ако се осъществи руска инвазия, както предупреждават САЩ и Великобритания през последните дни, фючърсите на 
Брента могат да прескочат прага от 100 долара за барел, дори ако бъде постигната сделка с Иран“, коментира анализаторът 
на Commonwealth Bank Вивек Дхар. 
Въпреки перспективата за цена на петрола от 100 долара за барел, министрите на арабските страни производителки на 
петрол заявиха в неделя, че ОПЕК+ трябва да се придържа към настоящото си споразумение за добавяне на 400 000 барела 
петрол на ден всеки месец към добива, отхвърляйки призивите за изпомпване на повече. 
За да се предотврати сериозно покачване на цените, анализаторите на RBC Capital казаха, че Белият дом се очаква да 
подготви освобождаване на големи стратегически петролни резерви (SPR), координирано с Международната агенция по 
енергетика. 
 
√ Защо прогнозите на централните банки за инфлацията се оказаха толкова погрешни 
Високо над Английската централна банка седи ветропоказател, свързан директно с уред в голяма зала във величествената 
сграда, който леко се полюлява. През 19-ти век членовете на управителния съвет на АЦБ са заседавали именно в тази зала, 
защото посоката, в която духа вятърът, е била от решаващо значение. 
Източният бриз е означавал, че кораби, натоварени със стоки като мед и пшеница, ще могат да се движат нагоре по Темза, 
където да бъдат разтоварени. Това се е отразявало на  търсенето на пари в Лондонското сити. Западните ветрове са 
означавали обратното. 
Този ветропоказател продължава да е на мястото си, но централните банки до голяма степен са изгубили разбирането си 
за връзката между стоковите пазари и паричната политика. На фона на процъфтяващите пазари на суровини, които носят 
със себе си най-бързата инфлация от десетилетия, това е голям проблем, пишат Хавиер Блас и Маркъс Ашуърт за Блумбърг. 
В резултат на това прогнозите за инфлацията през 2022 г. се превърнаха по-скоро в „изкуство“, отколкото в наука. Какъв 
ще бъде отговорът на саудитския крал на натиска на САЩ за увеличаване на производството на петрол? Какво ще прави 
Владимир Путин с доставките на газ в Европа? Как ще реагира Пекин на рекордно високите цени на въглищата?  
Надали има банкер, който да може да ви отговори на тези въпроси. Вместо това повечето от тях разчитат на не особено 
точни методи за включване на пазарите на суровини в своите модели. Може би най-лошият от всички тях е включването 
на кривата на фючърсите в прогнозите за инфлацията. 
Кривата на фючърсите не е прогноза за посоката, към която се движат цените на стоките, а по-скоро моментна снимка на 
цената, която пазарът е готов да плати днес за доставка в бъдеще. Това е причината Федералният резерв на САЩ, 
Европейската централна банка и много други финансови институции да направят големи грешки в прогнозите си за 
инфлацията през миналата година. На база на кривата на цените те предполагаха, че най-високите стойности на суровините 
вече са останали в миналото. Затова те определяха инфлацията като „преходна“. Това беше грешка. 
Самите централни банки са наясно с тези недостатъци. През 202 г. АЦБ публикува доклад за затрудненията, които изпитва 
с включването на цените на петрола в своите модели за инфлацията. 
 „Въпреки теоретичната връзка между кривата на фючърсите и очакваните спотови цени, тя не дава много добър ориентир 
за прогнозиране на бъдещи спотови цени . Тя не успя да предвиди възходящата тенденция на цените между 2003 и 2008 
г., както и последвалите срив и възстановяване на цените на петрола“, се казва в доклада. В същият този доклад обаче 
авторите казват, че централната бана трябва да продължи да използва кривата на фючърсите за своите прогнози. Каква е 
причината? Защото е по-лесно. Днес АЦБ очаква, че през първото полугодие на 2022 г. енергийните цени ще следват 
кривата на фючърсите, а след това ще се задържат на едно ниво. 

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-02-17/oil-the-reason-central-banks-keep-getting-inflation-wrong?srnd=premium-europe
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В затегнат пазар като днешния, формата на кривата на фючърсите може да бъде особено подвеждаща при този тип 
прогнози. Вземете за пример петрола – кривата днес сочи стръмно надолу. Това означава, че купувачите са готови да 
платят премия върху цената на барелите, за да получат незабавна доставка. Тази низходяща посока на кривата обаче не 
означава, че цените ще паднат. Тя е единствено индикатор за настоящото търсене. 
За пазара на петрола сорт Брент, ценовата разлика между договорите за доставка през април 2022 г. и тези за декември 
2022 г. е 10 долара за барел. Една централна банка може да интерпретира това като знак за предстоящо поевтиняване на 
Брента от 95 на 85 долара за барел между днес и края на годината – признак за по-ниска инфлация. 
Всеки търговец на суровини би ви казал, че това е изключително погрешен подход. Ако централните банки се нуждаят от 
механичен начин за включване на цените на фючърсите на суровините в своите прогнози, то пазарът на опции предлага 
по-добра алтернатива – ценовата разлика между бичите и мечите договори за опции, които дават по-добра идея за 
нагласите на пазара относно баланса на ценовия риск. Пазарът на опции в момента сигнализира, че в бъдеще цените ще 
бъдат по-високи, а не по-ниски. 
Това ни връща на въпроса с експертизата. 
Големите централни банки разполагат с легиони от икономисти, които са усъвършенствали именията си в ера на 
нетрадиционна политика на отрицателни лихвени проценти и количествени облекчения. 
Фокусът върху моделите за инфлация през този век е насочен върху цените, но изключва храните и енергията, премахвайки 
волатилните елементи на икономиката. Това е точно обратното на нещото, от което имаме нужда в момента. Извеждането 
на математически модели от най-новите икономически теории може да има приложения, но простият факт, че търсенето 
на суровини надминава предлагането не се нуждае от допълнителни размисли, а от опитни очи и уши на терен. 
Централните банкери се нуждаят от ефективно разузнаване на стоковите пазари. Извън Федералния резерв на САЩ, който 
разполага с мрежа от информатори от петролната и селскостопанската индустрия благодарение на регионалните си банки 
в Канзас Сити и Далас, малко други централни банки са насяно с това какво точно се случва на пазарите за енергия, метали 
и селскостопанска продукция. Ако искат да дадат правилни прогнози за инфлацията през 2022 г., централните банкери 
трябва да изоставят сложните математически модели и да попитат петролните компании, миньорите и фермерите какво 
точно се случва. Резултатите може да ги изненадат. 
 
√ МВФ изчисли: 13.4 трлн. долара ще са икономическите загуби от пандемията до 2024 г. 
Възстановяването на световната икономика продължава, макар и със забавени темпове. Преди три седмици 
Международният валутен фонд понижи прогнозата си за растеж до все още добрите 4,4%, отчасти поради новата оценка 
на перспективите за растеж в САЩ и Китай. 
С тези думи Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ, се обърна към министрите на финансите и управителите 
на централните банки в страните от Г-20 на първата за тази година среща. Пред тях тя обясни, че докладваните 
икономически показатели сочат по-слаба инерция на растежа през 2022 г., вследствие на появата на варианта Omicron и 
смущенията във веригата на доставки, които са по-продължителни от очакваното. Показателите за инфлацията остават 
високи в много страни по света, финансовите пазари са по-нестабилни, а геополитическото напрежение рязко нарасна. 
„Силното международно сътрудничество и изключителната политическа гъвкавост ще бъдат от решаващо значение за 
преодоляването на сложния „път, осеян с препятствия“ през 2022 г.”, убеден е лидерът на МВФ. Кристалина Георгиева 
изтъкна три основни политически приоритета пред страните от Г-20. На първо място тя посочи разширяването на усилията 
за борба с т.нар. дълъг икономически COVID. На близо 13.4 трлн.щ.долара възлизат икономическите загуби от пандемията 
до края на 2024 г., изчисляват от фонда. „Omicron напомня, че трайното и приобщаващо възстановяване е невъзможно, 
докато пандемията продължава. Тя провокира сигурността в това как изградените системи за защита на общественото 
здраве ще функционират ефективно в условията на други възможни варианти”, посочва Георгиева. Според нея в тази 
обстановка най-добрата защита е изместването на фокуса от ваксините към осигуряване на равен достъп на всяка страна 
до цялостен инструментариум за борба с COVID-19, включващ тестове и терапии. Поддържането на тези инструменти в 
състояние на готовност в синхрон с развитието на вируса ще изисква постоянни инвестиции в медицински изследвания, 
наблюдение на заболяванията и здравни системи, които помагат на държавите да извървят и „последната миля“ във всяка 
общност. 
Вторият световен приоритет е свързан с цикъла на затягане на паричната политика, с който всяка страна трябва да се 
справи. МВФ препоръчва на държавите да калибрират внимателно макроикономическите си политики въпреки 
значителното разминаване и висока степен на несигурност. Също - да управляват риска от потенциални странични ефекти, 
особено в нововъзникващите пазари и развиващите се страни. 
В тази връзка МВФ си поставя за цел да финализира институционалния преглед на капиталовите потоци до пролетната 
среща на Г-20, за да помогне на членовете на организацията се възползват от тях, като същевременно управляват 
финансовата и икономическата стабилност. 
Страните трябва да отдават приоритет на фискалната устойчивост. „Извънредните фискални мерки, предприети по време 
на кризата, помогнаха да се предотврати нова Голяма депресия”, изтъкна Кристалина Георгиева. Те обаче са довели до 
исторически високи нива на дълга. През 2020 г. станахме свидетели на най-големия едногодишен скок на дълга след 
Втората световна война, като глобалният дълг — както публичен, така и частен—нарасна до 226 трилиона долара, посочи 
управляващият директор на фонда. 
Георгиева призова да бъде даден приоритет за помощта към онези страни, които имат спешна нужда от преструктуриране 
на дълга си. Тя спомена, че от 2015 г. досега делът на държавите с ниски доходи, които са изложени на висок риск или вече 
са в затруднено положение, се е удвоил от 30% до 60 на сто. Затова МВФ призовава финансовите министри и централните 
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банки да са по-сговорчиви в преговорите за отлагане на обслужването на дълг с цел да се избегне финансовият натиск 
върху отделни страни и да се насърчи доверието към кредиторите. 
„В по-общ план от решаващо значение е Г-20 да поддържа динамиката на колективните усилия за постигане на глобалната 
амбиция за общото благо. Това включва засилването на ефекта от историческото разпределение на 650 млрд. щатски 
долара за специални права на тираж чрез насочване на възможно най-голяма част от тях там, където нуждите са най-
големи. В тази връзка приветстваме одобрения от Г-20 Доверителен фонд за устойчивост и стабилност (RST), предложен 
от нас, чиято основна цел е преодоляването на редица предизвикателства, особено тези, свързани с изменението на 
климата и пандемиите”, заключи Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ. 
 
√ ООН добави две нови заплахи в списъка с вредни за човечеството въздействия 
Мащабните горски пожари и шумовото замърсяване бяха включени сред основните заплахи за човечеството в нов доклад, 
изготвен от експертите от Програмата на ООН за околната среда. Явленията са добавени в списъка на тези, които оказват 
значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 
Горските пожари могат да доведат до това, че от филтри, поемащи парниковите газове, горящите дървета да се превръщат 
в техен източник, а самите пожари причиняват замърсяване на водата и топене на ледници. 
От своя страна шумовото замърсяване провокира хронична раздразнителност и се отразява негативно на качеството на 
съня, което в крайна сметка води до сърдечни заболявания, психични разстройства и лош сън, обясняват експертите по 
околната среда на ООН. 
За явление, което е заплаха за човечеството те признаха и десинхронизацията на екосистемите. 
 
Cross.bg 
 
√ Борел: ЕС няма да приеме разпадането на Босна и Херцеговина 
Върховния представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурността Жозеп Борел изрази  днес дълбокото си 
притеснение във връзка с напрежението в Босна и призова лидерите на страната да не допускат разделянето й, предаде 
Асошиейтед прес. 
Ситуацията в Босна е по-притеснителна от всякога. Никога не е била лесна, но сега центробежните тенденции наистина са 
много тревожни, каза Борел на Мюнхенската конференция по сигурността. 
Миналия месец администрацията на американския президент Джо Байдън обяви нови санкции срещу лидера на 
босненските сърби Милорад Додик, който от години настоява Република Сръбска, съставната част на Босна и Херцеговина, 
която е населена предимно със сърби, да се отдели и да се присъедини към съседна Сърбия. САЩ го обвиняват в действия, 
които могат да дестабилизират региона и да подкопаят Дейтънското мирнo споразумение, сложило край на войната в 
Босна преди повече от 25 години. 
Мога да ви уверя, че,  в тесен контакт със САЩ, аз и американският държавен секретар Антъни Блинкън, отправихме много 
сериозно предупреждение. Няма да приемем разпадането и разпокъсването на Босна и Херцеговина, каза Борел.  
Той каза още, че е в контакт с Додик, за да го помоли да си припомни задължението да участва в общите институции на 
Босна и Херцеговина. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- В очакване на новини за изчезналите българи; 
- Може ли и у нас да се въведе 4-дневна работна седмица и изпревари ли инфлацията доходите ни? Гости: Мика 

Зайкова – икономист; Георги Вулджев – икономист; 
- Защо растат цените на имотите и ще поскъпнат ли ипотечните кредити. Гости: Тихомир Тошев – кредитен 

консултант; Александър Бочев – заместник-председател на Националното сдружение недвижими имоти; 
бТВ, „Тази сутрин“ 

- Акцията по издирването на българите; 
- Ще се стигне ли до военни действия; 
- Бяха ли чути исканията на полицаи от цялата страна; 
- Трябва ли да отпадне зеленият сертификат; 

Нова телевизия, „Здравей, България“ 
- Близо ли е войната: Микола Балтажи – бивш посланик на Украйна в България; 
- Близо ли е войната: Гости: Милен Керемедчиев; Славчо Велков; 
- Спасителната операция на ферибота; 
- Колко пълна количка с хранителни продукти могат да купят българите и европейците. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Българският лекарски съюз предлага: Вместо без нужда в болница, пациентът да се лекува у дома, за да има 
пари за пътеки; 
в. Труд - Полицаи и ВМРО откриха сезона на протестите; 
в. Телеграф - Скъпият ток закрива нощните аптеки; 
в. Монитор - Селски кметове бият по заплати София и Варна; 
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Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа – Фонд "Стамболов" ще плаща държавна поръчка и за най-добрите университети в чужбина; 
в. 24 часа - За първи път "БМФ Порт Бургас" пусна граждани, показа безопасност и инвестиции за 300 млн. лева; 
в. Труд - Отрязаха Ковачевски от снимка с Петков и Блинкен; 
в. Труд - Седем българи остават в неизвестност; 
в. Телеграф - Хиляди полицаи на протест пред НС; 
в. Телеграф - Столична община търси работа за пенсионери; 
в. Монитор - Тайната дипломация на Петков в Мюнхен: Обещахме ли отстъпки пред Скопие?; 
в. Монитор - 737 сигнала за насилие над деца за година; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Искрен Арабаджиев, председател на социалната комисия в НС: Пенсиите през юли ще се вдигнат, но ще 
спрем раздаването на пари на калпак; 
в. Труд - Делян Добрев, зам.-председател на енергийната комисия в 47-ото НС, пред "Труд": Посредници превземат 
газовия бизнес; 
в. Телеграф - Проф. Пламен Киров: Съдебната реформа стана война между личности; 
в. Монитор - Председателят на БОК Стефка Костадинова: Само с ентусиазъм, себераздаване и амбиция невинаги се 
получава; 
Водещи анализи  
в. 24 часа - Война или славянски петинг?; 
в. Труд - Българската икономика не може да навакса спада, причинен от COVID-19; 
в. Телеграф - Аптеките не са търговски обекти; 
в. Монитор - Без интриги за националната ни сигурност! 
 
√ Предстоящи събития в страната на 21 февруари 
София 

- Министрите на отбраната на Република България и на Кралство Испания Стефан Янев и Маргарита Роблес ще 
инспектират съвместното изпълнение на задачи по усилена охрана на въздушното пространство на страната ни 
от българските и испанските военновъздушни сили. На 21 февруари двамата министри ще посетят авиобаза Граф 
Игнатиево и ще проведат срещи с военнослужещите от военновъздушните сили. В посещението ще участват 
началниците на отбраната на Република България и на Кралство Испания адмирал Емил Ефтимов и адмирал 
Теодоро Лопес Калдерон. 

- От 13.00 ч. в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Съюза на международните превозвачи. 
Темата е: „Пакет Мобилност – това ли е краят на българския транспортен бизнес?“ 

*** 
Видин 

- От 15:00 ч. в залата на ет. 6 в сградата на общинската администрация ще се проведе пресконференция по проект 
„Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“. На нея ще бъде представена информация 
във връзка със старта на подписването на договори със заявители, одобрени за подмяна на отоплителните уреди 
при първата покана за кандидатстване. 

*** 
Бургас 

- Предстои стартиране на първичните изкопни работи за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата на кв. 
„Меден рудник“. Във връзка със стартирането на ремонтните дейности на кръстовището, образувано от ул. 
„Апостол Войвода“ и ул. „Георги Попаянов“ в ж.к. „Меден рудник“, на 21 февруари 2022 г., от 11 часа, за период 
от четири седмици се въвежда променена временна организация на движението. 

 

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

