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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
БТА 
 
√ Продължава набирането на номинации за деветото издание на конкурса за наградите "Икономика на светло" 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) набира номинации до края на месеца за годишните награди 
"Икономика на светло" за 2021 г., които ще бъдат връчени на предстояща церемония през март 2022 г., съобщиха от АИКБ. 
Целта на ежегодния и добил вече широка популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи 
в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в 
ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената 
нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и 
популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
Призът "Икономика на светло" за 2021 г. ще се присъди в три категории: 
За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата.   
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на 
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване 
на бизнес средата.   
За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция.  
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни 
и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики 
и т.н. 
За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика.  
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, 
свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на 
светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор. 
Съгласно приетия регламент, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на 
Обществения съвет "Икономика на светло", медиите.  
Срокът за изпращане на номинации е до 28 февруари 2022 г. 
 
Фокус 
 
√ Продължава набирането на номинации за деветото издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“ 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) набира номинации до края на месеца за годишните награди 
„Икономика на светло“ за 2021 г., които ще бъдат връчени на предстояща церемония през месец март 2022 г., съобщиха 
организаторите на конкурса. 
Целта на ежегодния и добил вече широка популярност и признание конкурс е да открои стимулиращи примери за успехи 
в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в 
ограничаването на сивата икономика. Наградите са част от цялостната дейност на АИКБ за повишаване обществената 
нетърпимост към неформалната икономика, поощряване предприемането на активни действия в тази посока и 
популяризиране градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда. 
Призът „Икономика на светло“ за 2021 г. ще се присъди в три категории: 
- За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата. 
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на 
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване 
на бизнес средата. 
- За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция. 
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни 
и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики 
и т.н. 
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- За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика. 
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията, 
свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на 
светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор. 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България организира кръгла маса за представяне на Доклад за 
идентифицираните основни и специфични умения по ключови професии 
На 22 февруари 2022 г. (вторник) от 10.00 часа Асоциацията на индустриалния капитал в България организира кръгла маса 
за представяне на Доклад за идентифицираните основни и специфични умения по ключови професии/длъжности в 13 
икономически дейности (сектора) по проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“ ‘чрез 
платформата ZOOM. Това съобщиха от Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Докладът представя анализ на идентифицираните основни и специфични дигитални умения на три нива по ключови 
професии/длъжности в общо 13 икономически дейности (сектора), включващи земеделие, производство на месни 
изделия, производство на текстил и трикотажни и кожухарски изделия, производство на тоалетни и козметични препарати, 
електротехника; машиностроене; въздушен транспорт, издателска дейност; дейности в областта на човешките ресурси, 
артистични и творчески дейности. 
Проектът стартира на 01.10.2021 г. с определянето на общо 65 ключови за всеки пилотен сектор професии/длъжности. За 
всяка професия/длъжност бяха изведени основните функции, които изискват дигитални умения и на тази основа бяха 
разработени въпросници и проведено проучване в общо 116 предприятия. 
Резултатите, постигнати по тази дейност и направените изводи от анализа ще се използват изцяло за разработване на 
унифицирани профили за дигитални умения и ще бъдат основа за последваща работа по проекта. 
В дискусията ще вземат участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, 
работодатели и заети лица. 
При интерес за участие в кръглата маса, моля да се регистрирате. 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Превозвачите искат защита на националните интереси по пакета "Мобилност" 
Българските превозвачи обвиняват транспортното министерство в неглижиране на техния бранш и липса на комуникация. 
Те искат среща с премиера Кирил Петков. Автомобилният бранш иска национална транспортна политика. 
Зам.- министър Стоян Новаков каза, че вратите на ведомството са отворени. Превозвачите не желаят финансова помощ от 
държавата, а защита на националните интереси, включително и по пакета "Мобилност", влизащ в сила от днес. 
Те се оплакват, че с влизането в сила на пакет "Мобилност" ще се увеличи времето за преминаване през граничните 
пунктове. 
"Нямаме яснота по какъв начин ще се прилага пакета, как се контролира и това е едно от най-големите ни 
притеснения. Също така в четвъртък вечерта беше качено за обществено обсъждане проект за изменение в Закона 
за автомобилните превози, който въвежда изискванията на директивата за командироване. Там не са попаднали 
нито едно от нашите предложения, които ние сме дали, за да може да има някаква защита за местния бизнес. Не 
искаме да се нарушат международните разпоредби", каза Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на 
международните превозвачи. 
От бранша се обявиха против либерализирането на пазара на международните превози със Северна Македония и Турция, 
тъй като според тях това е против националния интерес. Посочиха, че сивият сектор при вноса на замразени храни е изцяло 
от македонски фирми. 
Според бранша липсата на мерки ще доведе до напускане на фирми и служители в други страни. Напомниха, че 
автомобилният сектор допринася с около 3 млрд. лв. за БВП на страната по предварителни прогнози за миналата година. 
По повод пожара на ферибот в Йонийско море, шефът на една от фирмите, които са имали свои шофьори на борда, се 
оплака, че никой от Министерството на транспорта не го е потърсил, за да изкаже съболезнование и да предложи 
подкрепа. Единствено председателят на парламентарната комисия по транспорт. 
 
√ Путин призна независимостта на Донецката и Луганската народни републики 
Президентът на Русия Владимир Путин призна снощи независимостта на самообявилите се в Източна Украйна - Донецка и 
Луганска народни републики. Той направи това в телевизонно обръщение към нацията. 
Владимир Путин подписа указ за признаването, както и договори за дружба и сътрудничество с ръководителите на двете 
отцепили се републики - Донецк и Луганск - Денис Пушилин и Леонид Пасечник. 
По-късно беше съобщено, че Путин е наредил мироопазваща операция в двата сепаратистки района в Източна Украйна. 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг обяви, че Алиансът осъжда признаването на независимостта на 
Донецката и Луганската народни републики от страна на Русия и счита, че, цитирам: "това подкопава усилията за 
разрешаване на спора Русия - Украйна". Съединените щати наложиха санкции на двете отцепили се републики. 

https://bntnews.bg/news/ot-dnes-vliza-v-sila-paket-mobilnost-1186132news.html
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Преди това Путин изслуша членовете на Съвета за сигурност, които се изказаха за признаването на независимостта на 
Донецката и Луганската народни републики. Проруските сепаратисти в Донбас поискаха през деня Кремъл да ги признае. 
Путин информира държавните глави на Франция и Германия, че ще подпише указ за признаването на двете самообявили 
се републики. Президентът Макрон и канцлерът Шолц са изразили разочорование. 
Брюксел ще предложи на Съвета на евросъюза да се наложат санкции в случай на признаване на отцепническите райони, 
предупреди снощи върховният представител по сигурността на Европейския съюз Жозеп Борел. 
 
√ МВнР осъди признаването от Путин на ДНР и ЛНР 
Признаването на Луганската и Донецката сепаратистки републики е грубо нарушение на международното право и 
подкопава европейската сигурност. 
Това се казва в позиция на министъра на външните работи, публикувана в Туитър. 
Подобна ескалация изисква единен и решителен отговор, допълват от МВнР. 
 
√ ЕС осъди признаването на двете територии в Украйна 
Признававането на двете сепаратистки територии в Украйна за независими е грубо нарушаване на международното право, 
териториалната цялост на Украйна и Минските споразумения. Това написаха в Туитър снощи председателите на 
Европейския парламент Роберта Мецола, Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Европейския съвет Шарл Мишел 
и дипломат номер едно на Европа Жозеп Борел. 
Според четиримата, ЕС и неговите партньори ще отговорят единно, твърдо и решително в знак на солидарност с Украйна. 
 

 
 
Председателят на ЕС Шарл Мишел е разговарял с украинския президент Зеленски, за солидарността на ЕС с Украйна, 
написа тази сутрин Мишел в Туитър. По думите му, ЕС застава твърдо за Украйна и подкрепя териториалната цялост на 
страната. Ходът на Русия е атака срещу международното право и основания на правила международен ред, казва още 
Мишел. 
 

 
На приключилия Съвет на външните министри от ЕС снощи върховният представител по въпросите на сигурността Жозеп 
Борел посочи, че веднага ще постави за обсъждане въпроса за санкции срещу Москва, ако Русия признае независимостта 
на двете територии, самообявили се като Донецка и Луганска народни републики. 
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БНР 
 
√ Премиерът: Covid рестрикциите и сертификатът падат през март 
Страната влиза в етап 2 и 3 на Covid пандемията, очакваме да стигнем и до етап 1 в къс период, което значи, че цяла 
България ще бъде скоро в зелената зона. Към 20 март ще е възможно да прекратим всички ограничения в страната и 
"зеленият сертификат" да остане единствено действащ в европейския регламент за пътуване. Това заяви премиерът Кирил 
Петков. 
"Новината за днес е, че нашият прогнозен план дава 20 март за края на "зеления сертификат" в България и фокусът върху 
ваксинация продължава със същите темпове, които сме постигнали до този момент", каза Петков. 
Премиерът направи изявление на брифинг, в който участваха и здравният министър проф. Асена Сербезова и държавният 
здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. 
Министър Сербезова каза, че усилията дават резултат в система с недостиг на кадри. 
"Благодаря на българските лекари, медицинските сестри, фармацевти и на всички, заети в системата на здравеопазване", 
добави тя: "Кризата оголи редица несъвършенства на системата". 
Част от проблемите имат дългосрочно решение и сме заложили необходимите анализи, посочи още Сербезова. Тя каза 
още, че Covid ваксинирането трябва да продължи. 
За посетителите на обекти от обществено значение изискването за „зелен сертификат“ ще отпадне още от 5 март:  
От 24 февруари първа стъпка е всеки обект да допуска лица без "зелен сертификат". Изискванията остават за персонала 
все още. Допуска се обучение на до 12 деца в образователни центрове и школи. Следващата дата е 5 март – ако нещата се 
развиват положително, посещенията на дейности и услуги от обекти с обществено значение ще се предоставят без "зелен 
сертификат", съобщи  държавният здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев. 
Изискването все още остава задължително за персонала. Присъствени групови занятия в образователни центрове ще става 
с изисквания за физическа дистанция и дезинфекция. Провеждането на граничния здравен контрол става съобразно 
цветовите зони, като отпада групата от страните от тъмночервения списък: 
„Ако нещата продължат да се развиват в положителна насока, от 5 март посещенията на дейности и услуги, предоставяни 
от обекти с обществено значение, ще стават без изискване за "зелен сертификат" изобщо. Няма значение какво е вече 
личното желание на собственика. Всеки може да посещава такъв тип обекти. Те всъщност за всички обекти, за които 
говорим. Изискването за "зелен сертификат" все още остава задължително за персонала. Трябва да знаете, че те в огромна 
степен имат наистина и работят с такъв". 
"На 20 март може да обявим, че посещенията на дейности и услуги стават без сертификат, както и без сертификат за 
персонал. С други думи "зеленият сертификат" важи доколкото човек, ако иска да пътува, това му осигурява облекчен 
режим", каза още Кунчев. 
„Според нас маските би следвало да отпаднат най-късно, но да се наблегне повече на доброволния елемент. В процеса на 
предаването на вируса те играят ключова роля. "Ако забелязвате сега в страните, които вдигат почти всички мерки, те 
продължават да препоръчват носенето на маски и това е логично“, добави държавният здравен инспектор. 
Допълнително ще се решава и до коя дата учениците ще бъдат тествани в училище. 
На брифинга премиерът Кирил Петков отбеляза, че страната ни е преминала през Омикрон-вълната без строги 
ограничения в образователната система и масово затваряне на бизнеси. 
А здравният министър Асена Сербезова заяви, че не смята, че отпадането на сертификата е свързано с обявения протест 
на партия „Възраждане“: 
"Постоянно се допитваме до общественото мнение, до нагласите. Не работим в тъмнина и не работим в един черно-бял 
свят, но в никакъв случай не мога да кажа, че това е свързано с протеста на „Възраждане“. 
През последните 3 седмици Covid случаите намаляват. 24 на сто е спадът им през последните 7 дни. До края на тази 
седмица се очаква лекуваните в болници с Covid-19 да са вече по-малко от 5000 души, беше отбелязано на брифинга. 
 
√ Нинова: Нe e издадено нито едно разрешение за износ на оръжие за Украйна 
Вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова отрече България да продава боеприпаси на Украйна. Нинова 
се позова на проверка на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за 
масово унищожаване към Министерството на икономиката и индустрията. 
„В комисията няма нито едно издадено разрешение за износ на оръжие, стоки и  технологии с двойна употреба за Украйна. 
Това е наложена практика в България, веднага след подписването на Минските споразумения през 2014 и 2015 година, и 
не се намериха и назад във времето документи за износ на български стоки за Украйна“. 
Като оръжеен производител България спазва всички правила за контрол върху износа, категоричен беше вчера и 
министърът на отбраната Стефан Янев.  
Руската агенция ТАСС съобщи в неделя, позовавайки се на говорител на народната милиция на непризнатата Донецка 
народна република, че украинската армия обстрелвала едно от селата в района на линията на съприкосновение с 30-
милиметрови снаряди за автоматичен гранатомет, които били произведени в завод "Арсенал". 
 
√ Предприятията ще финансират 1/2 от проектите за енергийна ефективност 
Предприятията трябва да финансират половината от стойността на проектите за енергийна ефективност в новата програма 
за България, която се очаква Европейската комисия да одобри през март. 
Това съобщи министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер пред депутати от ресорната комисия. 
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Размерът на финансирането, което се предвижда, е от 50 000 до 150 000 лева, уточни Лорер: 
„Става въпрос за материали и оборудване, които ще бъдат най-вероятно в предварително одобрен списък. Нещо, което се 
прави отново с идеята по-бързо да върви инвестиционният процес - оборудване без допълнителни технически изисквания, 
стандартни технологии, които се използват широко в икономиката, лесно внедряеми, тип термопомпи, слънчеви 
колектори, слънчеви водонагреватели, топлообменници, компресори, енергоспестяващи осветителни системи и така 
нататък, и предстои обществено обсъждане до десетина дни". 
 
√ IT компании обмислят преместване на служители от Украйна в България 
Три големи IT компании са проявили интерес да преместят свои служители от Украйна в България заради обстановката 
там. Това съобщи за „Хоризонт“ министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер 
„Всички са от сектора на ИКТ, няколко хардуерни инженери, но мнозинството са софтуерни специалисти. Всичко зависи 
именно от усещането за опасност или за риск у самите компании. До момента разговорите са на ниво предварително 
проучване колко време би отнело, как би се случил този процес, както за самите програмисти, така и за техните семейства“, 
заяви Лорер. 
„Бюджет 2022 е допълващ бюджет за неща, които отдавна е трябвало да се случат, но ги няма. Нямаме нормални пътища, 
нямаме нормални училища, детски градини, болници…“, каза още министърът пред членовете на Българската асоциация 
на софтуерните компании.  
 
√ Безработни могат да придобият професия безплатно 
Агенцията по заетостта дава шанс за преквалификация на незаети лица. Придобиването на нова професия ще е безплатно 
за тях. Финансирането се поема от бюджета, а курсовете ще се провеждат в четирите центъра на държавното предприятие 
"Българо-германски център за професионално обучение" в Стара Загора, Смолян, Пазарджик и Плевен. 
Подборът на бъдещите курсисти ще се прави от Бюрата по труда. Желаещите да се включат трябва да се свържат с трудовия 
си посредник. Задължително изискване е те да имат навършени 16 години, каза Върбан Танев, директор на Центъра в 
Стара Загора. Първите обучителни програми се очаква да започнат през месец март, ако се съберат достатъчен брой 
кандидати. Средната продължителност на курсовете ще бъде между 2 и 6 месеца в зависимост от степента на 
квалификация, която се придобива. За участниците е предвидена дневна стипенция от 10 лева. За тях е осигурено 
безплатно общежитие с включена закуска, ако са от други населени места.  
Българо-германският център за професионално обучение в Стара Загора има 26-годишна история. По различни 
образователни програми нова професия са придобили около 18 000 българи. 
Кои са професиите, по които ще се обучават кандидати, можете да чуете в приложения звуков файл. 
 
√ Обществено обсъждане на стандарти за специалността „Програмист на изкуствен интелект“ 
Държавата публикува за обществено обсъждане образователните стандарти за специалността „Програмист на изкуствен 
интелект“. Тя ще се преподава в средното образование. 
Едно от изискванията, наред с познаването на програмите и алгоритмите. Образователните стандарти тепърва ще се 
обсъждат. Според ученика Радостин Чолаков, който се занимава с изкуствен интелект, това ще е полезно, защото 
„представете си, че това се случи чак, когато иде в университета, и тогава разбере, че програмирането не е за него“. 
Атанас Киряков от компания, която разработва ИИ казва, че така бизнесът ще има по-голям избор от кадри: 
„Това ще подобри конкурентоспособността на българския бизнес, не само на софтуерните компании, на всички големи 
компании“. 
Като проблем в сегашното предложение преподавателката на Радостин Чолаков Мария Василева посочва липсващите 
часове по програмиране.  
„Децата в осми клас, когато идват при нас, някои от тях не са се занимавали изобщо с информатика и не са се докосвали 
до програмиране. Нека се събере една група да изработи учебно съдържание“. 
Статистиката в Концепцията за развитието на изкуствения интелект се посочва, че намирането на специалисти с нужната 
квалификация е сред бариерите за въвеждането на ИИ в българските предприятия. 
Доклад на Българската асоциация на софтуерните компании отчете наскоро нужда от 32 000 работни места до 2025 г. 
Средната работна заплата в сектора гони 4800 лв. Близо 50 000 души работят в сферата.  
 
√ Активите на инвестиционните фондове нарастват с над 50 на сто в края на 2021 г. 
Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, осъществяващи дейност в България, 
нарастват в края на декември 2021 г. с 50,2% спрямо година по-рано, достигайки 8,8395 млрд. лева, показват данни на БНБ. 
Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове в края на 
миналата година се повишава до 6,7% от 4,9% към декември 2020 г. 
Активите на местните инвестиционни фондове достигат 2,7259 млрд. лева, нараствайки спрямо последния месец на 2020 
г. с 52,7%, като активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават спрямо година по-рано със 75,3% до 1,2501 
млрд. лева, а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 27,5% 
до 452,4 млн. лева. Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, пък се увеличават към края на 2021 
г. с 42,7% до 1,0234 млрд. лева спрямо същия период на 2020 г. 
 

https://bnr.bg/post/101603373/bezrabotni-mogat-da-pridobiat-profesia-bezplatno
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Относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните 
инвестиционни фондове се увеличава към края на декември 20210 г. до 45,9% от 39,9% годината по-рано, докато 
фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 37,5% от общата сума на активите към края на 2021 г. спрямо дял от 
40,2% през декември 2020 г. 
Към края на декември 2021 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове се 
повишават с 4,91% до 6,1136 млрд. лева спрямо година по-рано. 
С най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове към края на 2021 г. са 
резидентните сектори Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинства) - 45,1%, следвани от 
Застрахователни компании и пенсионни фондове (23,8%) и Нефинансови предприятия (10,7%). 
 
√ Още три банки с процент при теглене от банкомат 
От началото на годината още три големи банки въведоха такса за теглене на пари от собствен банкомат с дебитна карта 
като процент от сумата. Процентът върху теглената сума варира за всяка от банките между 0.1 и 0.16, като минимумът е 
0.30 лв.  
Първият пример за подобен вид комисионна бе от септември миналата година.   
Финансовият анализатор Десислава Николова уточни пред Радио Варна, че „в 60-70% от случаите тази такса е 0.30 лв, което 
означава, че колкото по-голяма сума теглим от банкомат на банка, издала дебитната карта, толкова по-висока сума ще 
заплатим към нея.” 
Според Николова новият вид такса представлява увеличение на таксите. „Има увеличение при операциите, свързани с 
теглене и внасяне на суми по сметка, увеличение в месечните такси за поддръжка на разплащателна сметка (от около 2.50 
вече е 4 лева на месец за физически лица), има ръст и на таксите, свързани с използване на дебитна карта. Това са най-
често променяните банкови такси. Три-четири пъти годишно банките у нас коригират тарифите си.” 
Ако картата се ползва за често теглене на ниски суми, ние ще заплащаме минималната такса от 30 стотинки. Все още няма 
такса, когато се разплащаме с карта в големите търговски обекти. 
Десислава Николова не смята, че има уговорка между банките да вдигат таксите. 
„Ако се бяха споразумели, нямаше да има такъв дълъг времеви интервал - от септември до февруари - да въведат такса 
като процент от теглената сума. Предполагам, че и другите банки обаче ще последват техния пример.” 
Чуйте повече в прикачения звуков файл. 
 
√ Петър Ганев: Започва наддаване за актуализацията за бюджета 
Интервю на Людмила Железова с Петър Ганев в предаването ''Нещо повече'' 
"Започва наддаване за актуализацията за бюджета. Не трябва актуализацията да се превръща в надпреварване за нови 
разходи, а по-скоро за оформяне на някои политики, реформи в някои сфери, но дано това са структурни мерки, а не 
надпревара за повече разходи във всяка една сфера. И без това бюджетът е с голям дефицит, няма пространство за 
неговото увеличение".  
Това каза пред БНР старши икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев.   
По думите му не може два пъти в годината минималната работна заплата да се променя, защото това би създало 
несигурност за фирмите. 

https://bnr.bg/post/101604189/oshte-tri-banki-s-procent-pri-teglene-ot-bankomat


7 

 

"Един от социалните рискове пред бюджета е, че ако не се успокои бързо инфлацията, тогава може би ще има аргументи 
в бюджета за промени.  
В предаването "Нещо повече" Ганев подчерта, че разговорът за бедността у нас е фокусиран върху работещите 
домакинства и върху размера на детските надбавки, а е редно той да се фокусира върху най-бедните 10% от населението, 
където няма социална мобилност или трудови доходи.  
Интервюто с Петър Ганев можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Средна цена на тока за днес в Европа от 152 евро/MWh, в България - 146 евро 
Средната цена на тока за днес на европейските енергийни борси достига 156,25 евро за мегаватчас, докато 
електроенергията в България поскъпва с 5,61% до 146,40 евро за MWh (или 286,33 лева). 
В рамките на търговията през вчерашния ден (21-ви февруари) средната цена на тока в нашата страна бе 312,07 лева за 
мегаватчас (или 164,16 евро). Това показват вчерашни данни от различните европейски платформи за енергийна търговия. 
Опитът за известна стабилизация на средната цена на тока в Европа в последните време между 100 и 200 евро за 
мегаватчас се дължи на по-топлото от обичайното зимно време на стария континент, което намалява търсенето на енергия 
за отопление. 
В същото време обаче петролът Брeнт поскъпва към края на търговията в понеделник с близо 2% към 95,30 долара за 
барел, а природният газ опитва да стабилизира около 73-74 евро за мегават час на фона на напрежението между Русия и 
Украйна, след като по-рано през деня петролът поевтиня за кратко до 92,57 долара за барел, а синьото гориво в Европа - 
до 69 евро за MWh. 
В сегмента "Ден напред" с доставка във вторник (22-ри февруари) най-високи цени на електричеството са отчетени в 
Гърция (187,55 евро за мегаватчас), следвана от Швейцария (181,93 евро), Португалия (180,52 евро) и Испания (179,74 
евро). 
Най-ниска е цената на тока за вторник в Полша (111,66 евро за MWh), следвана от Германия (123,24 евро), Чехия и Словакия 
(по 127,36 евро). 
Цената на тока на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмента "Ден напред" за вторник (22-ри февруари) 
се повишава с 5,61% до 146,40 евро (или 286,33 лева) спрямо 138,62 евро (или 271,13 лева) за понеделник (21-ви февруари). 
На 22-ри декември 2021 г. цената скочи до рекордни 421,59 евро (или рекордни 824,55 лева за MWh), показват данните 
на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). 
 

 
 
На пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока в понеделник (21-ви февруари) 
достигна 321,07 лева за мегаватчас (или 164,16 евро), като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в широкия 
диапазон между 273 и 387 лева за мегаватчас. 
 

 
 

https://bnr.bg/post/101604631/petar-ganev
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√ Товарните камиони вече трябва да се връщат на всеки 8 седмици в страната на регистрация 
Влезе в сила изискването камионите, с които се извършват международни превози, да бъдат връщани на всеки 8 седмици 
до страната на регистрация, а от 2 февруари е в сила и изискването за командироване по Пакета "Мобилност". 
От Съюза на международните превозвачи са поискали среща с премиера Кирил Петков. Те очакват той да съдейства за 
намаляване до минимум на последствията за бизнеса им от пакета "Макрон". 
Не може да се каже, че бизнесът е наясно вече и знае как ще става връщането на превозното средство на всеки осем 
седмици до страната, в която е неговата регистрация, обясни изпълнителният директор на Съюза Йордан Арабаджиев.  
„Към момента все още няма яснота нито по какъв начин ще се осъществява контролът, нито по какъв начин ще се 
правоприлага, но така или иначе ще трябва на всеки 8 седмици нашите превозвачи да прибират превозните си средства, 
независимо дали са натоварени или не, което ще бъде сериозен удар по българския транспортен бизнес“. 
Той каза още, че над 30 000 камиона работят на вътрешноевропейския пазар и шофьорите им ще бъдат засегнати от 
правилата на мобилния пакет. От Съюза на международните превозвачи очакват държавата да припознае проблемите им 
и да помогне, за да може браншът да остане конкуретноспособен на европейския пазар: 
"В проекта за изменение на закона за автомобилните превози са разписани правилата за транспониране на директивата 
за командироване. Ние там имаме конкретни предложения, които за съжаление, не бяха отчетени и не присъстват в 
проекта. Очакваме във фазата на обществено обсъждане да дадем нашите предложения и се надяваме, че те ще бъдат 
възприети в парламента. Например третиране на едно от съображенията в директивата по отношение на специфичните 
добавки, които се дават при командироване. Това е едно съществено предложение, което ако се вземе в предвид, че 
облекчи работата на българския транспортен бизнес. Поискали сме среща с министър-председателя. Както знаем, и в 
коалиционното споразумение един от приоритетите, свързан с автомобилния транспорт, е точно защитаване на 
националния интерес на българските превозвачи по отношение на мобилен пакет едно". 
От 2 февруари е в сила и изискването за командироване по пакета „Мобилност“, заради който 9 държави, сред тях и 
България,  подадоха обща жалба до Европейския съд за спиране на разпоредбите . Докато чака окончателното му 
произнасяне, страната ни подаде през октомври отново иск за отлагане на пакета. 
„Знаем, че България е подала искова молба за спиране действието на пакета докато съдът се произнесе по основното дело. 
Към момента ние нямаме информация какво се случва с тази искова молба“, коментира още Арабаджиев. 
 
√ Подем на бизнес активността в еврозоната през февруари въпреки растящите цени 
Икономическата активност в еврозоната отскочи рязко от 11-месечното януарско дъно, тъй като разхлабването на 
противоепидемичните ограничителни мерки даде тласък на доминиращата в региона сфера на услугите, въпреки че 
потребителите са изправени рекордно нарастващи цени. 
Това показват предварителни данни от проучването, публикувано от фирмата IHS Markit. 
Тъй като вариантът Омикрон на коронавируса се разпространи бързо в Европа в края на 2021 г. и началото на 2022 г., 
редица правителства наложиха отново строги мерки за ограничаване на разпространението му, но тъй като голяма част от 
населението на стария континент вече е ваксинирано, много от тези мерки бяха постепенно облекчени през настоящия 
месец. 
Общият PMI индекс, включващ активността в промишлеността и сферата на услугите, скочи през февруари до 5-месечен 
връх от 55,8 пункта, след като през януари 11-месечно удари дъно от 52,3 пункта (най-ниско ниво от февруари 2021 г.). 
"Икономиката на еврозоната възвърна скоростта си през февруари, тъй като облекчаването на ограниченията за борба с 
коронавируса доведе до подновено търсене на много потребителски услуги, като пътувания, туризъм и отдих, и помогна 
за облекчаване на проблемите с недостига в предлагането“, посочи Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в IHS Markit. 
 

Графики на общия PMI индекс и на БВП на еврозоната 
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PMI индекс в сферата на услугите скочи рязко до 3-месечен връх от 55,8 пункта спрямо 9-месечното януарско дъно от 51,1 
пункта. 
Промишленият PMI индекс се понижи слабо до 58,4 пункта от 58,7 пункта месец по-рано, но въпреки това индексът остава 
стабилно на територията на експанзия (над нивото от 50 пункта). PMI индексът, измерваща само производството, обаче 
нарасна през януари до 55,6 от 55,4 пункта. 
С новото отваряне на икономиката след поредната Covid вълна и на фона на надеждите, че най-лошото от пандемията е 
отминало, бизнес оптимизмът в еврозоната също се подобри, като PMI индексът на бизнес очакванията в сферата на 
услугите се покачи до 68,7 от 67,2 пункта. 
Икономическият подем е факт, въпреки че общите цени на компаниите в региона на единната валута се покачваха с най-
бързия темп, откакто IHS Markit започна да събира тези данни в края на 2002 г., като съставният индекс на 
производствените цени се покачи през февруари до 62,7 пункта от 61,9 пункта месец по-рано. 
"Търсенето отново надхвърли предлагането, предоставяйки силата на ценообразуване на производителите и 
доставчиците на услуги. В същото време нарастващите разходи за енергия и нарастващите заплати допринесоха за 
инфлационния натиск", отбеляза Крис Уилямсън. 
Според него "усилването на инфлационния натиск ще допринесе за спекулации за по-агресивна по отношение на лихвите 
позиция в рамките на ЕЦБ". 
Инфлацията в еврозоната достигна рекордно високо през януари, като Европейската централна банка е под нарастващ 
натиск да започне да затяга своята парична и лихвена политика. Според последно проучване на агенция Ройтерс, водещите 
икономисти и анализатори предполагат, че ЕЦБ ще повиши лихвите си през втората половина на тази година и няма да 
изчака до 2023 г., както се очакваше по-рано. 
По-рано днес агенция IHS Markit отчете подобряване на бизнес активността и в двете най-големи икономики на 
еврозоната. 
Общият PMI индекса на Германия се повиши през февруари до 56,2 пункта от 53,8 пункта през януари, като PMI индексът 
на услугите скочи до 56,6 от 52,2 пункта, докато индексът на промишлената активност се понижи слабо до 58,5 от 59,8 
пункта. 
Общият PMI индекс на Франция пък нарасна през февруари до 57,4 пункта от 52,7 пункта месец по-рано, като PMI индексът 
на услугите скочи до 57,9 от 53,1 пункта, докато индексът на промишлената активност нарасна до 57,6 от 55,5 пункта. 
 
√ Рекорден ръст на производствените цени в Германия през януари 25% годишно 
Производствената инфлация в Германия се ускори през януари 2022 г. до рекордните 25% на годишна база заради 
продължаващото нарастване на енергийните цени, показват данни на немската статистика Destatis, които предполагат, че 
и потребителските цени също ще продължават да нараства през следващите месеци. 
Индексът на цените на производител (PPI) нарасна през януари с 25% годишно след повишение с 24,2% през последния 
месец на 2021 г. Това е най-солното нарастване на производствените цени от далечната 1949 г., от когато има данни за 
това проучване. Данните за януари запазват тенденцията на все по-сериозно повишаване на производствената инфлация 
за четвърти пореден месец, след като през октомври 2021 г. индексът PPI се повиши с 18,4%, през ноември - с 19,2% и през 
декември - с 24,2 на сто. 
Спрямо месец по-рано индексът PPI в Германия се повиши през януари с 2,2% спрямо декември, когато скочи с 5 на сто. 
 

Графика на индекса на производствените цени на Германия (на годишна база) 

 
 
Силно растящите енергийни разходи с цели 66,7% спрямо година по-рано продължават да имат най-голям принос за 
рекордното покачване на цените на производител, като цените на природния газ скочих със 119% спрямо януари 2021 г., 
а на електроенергията - с 66,7%. 
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Изключвайки енергията, производствената инфлация нарасна през януари с 12% спрямо година по-рано и след повишение 
с 10,3% през декември, като цените на междинните стоки скочиха с 20,7% благодарение на ръст с 36,9% на цените на 
металите, докато производствените цени на нетрайни потребителски стоки се повишиха с едва 6,7 на сто. 
Продължаващият силен ръст на производствени цени вероятно ще продължи да оказва възходящ натиск и върху 
потребителските цени (потребителската инфлация). 
Според Destatis потребителска инфлация в Германия се забави леко през януари 2022 г. до 4,9% от 5,3% в края на 2021 г., 
когато тя се ускори до най-високо ниво от юни 1992 г. 
 
√ Бундесбанк: Германската икономика вероятно ще се свие отново и през първото тримесечие 
Икономиката на Германия вероятно ще се свие отново и през текущото тримесечие, тъй като новата коронавирусна вълна, 
причинена от варианта Омикрон, възпира много хора да ходят на работа, заяви в понеделник Бундесбанк, но 
същевременно прогнозира възстановяване през пролетта. 
Най-голямата европейска икономика сви през последните три месеца на 2021 г. с 0,7% спрямо предходните три месеца, 
тъй като големият й промишлен сектор беше засегнат сериозно от проблеми във веригите на доставки. 
Ново понижение на БВП и през първите три месеца на 2022 г. ще означава, че германската икономика отново се оказва в 
т.нар. "техническа рецесия". 
Проблемите с доставките започнаха да отслабват в началото на 2022 г., но в същото време бързото разпространение на 
силно заразния Covid вариант Омикрон се отрази негативно както на сферата на услугите, така и на заетостта. 
"За разлика от предишните вълни на пандемията, засегната от възобновените противоепидемични ограничителни мерки 
и промени в поведението вероятно ще бъде не само дейността в сектора на услугите", посочва немската централна банка 
в последния си месечен икономически доклад и допълва: "Свързаното с пандемията отсъствие от работа вероятно ще 
намали значително икономическата активност и в други сектори". 
Централната банка също така отбеляза, че германската индустрия осигурява "положителен импулс“ на икономиката 
благодарение на облекчаване на проблемите в предлагането и на голямото търсене, създавайки почва за икономически 
възстановяване през пролетта, ако пандемията отшуми. 
Освен това икономистите от Бундесбанк не очакват бързо облекчаване на инфлацията. През януари хармонизираната 
инфлация в Германия се забави слабо до 5,1% на годишна база от 5,7% през декември 2021г. , но като цяло остава много 
висока. 
"През следващите месеци вероятно инфлацията ще остане висока на фона на значителното нарастване на цените на едро 
и на устойчивото търсене", посочи Бундесбанк в своя доклад. 
По-рано днес немската федерална статистика Destatis отчете рекорден ръст на производствените цени през януари с 25% 
спрямо година по-рано. 
 
√ Социолози предричат втори мандат на Макрон 
Социологическо проучване сочи френския президент Макрон като абсолютен победител на изборите във Франция през 
април. Засега той не е обявил официално кандидатурата си за втори мандат. 
Кандидат по подразбиране, настоящият френски президент Еманюел Макрон би отнесъл 24,5% от гласовете на първи тур 
и 56% на балотаж, ако президентските избори бяха днес. Това е резултатът от последното проучване на института IFOP-
Fiducial за няколко френски медии. Макрон води убедително пред тройката конкуренти вдясно и крайнодясно: Марин льо 
Пен, Ерик Земур и кандидатката на Републиканците Валери Пекрес, които си оспорват второто място с 15-16%.  
Сред левите сили леко покачване бележат кандидатът на Зелените Яник Жадо и крайнолевият Жан-Люк Меланшон, но 
засега за никого от тях не се очертава сериозен шанс. 
Докато останалите кандидати вчера представиха икономическите си програми пред Движението на ръководители на 
предприятия, Еманюел Макрон още изчаква с кандидатурата, зает с украинската криза, която засегна и кандидат-
президентската кампания.  
 
√ ФИДЕС губи подкрепа, но остава първа сила в Унгария 
Малко повече от месец преди парламентарните избори на 3 април, управляващата партия в Унгария партия ФИДЕС загуби 
4 на сто от подкрепата на избирателите за сметка на опозиционния блок, чиято популярност се увеличава. 
Това сочи проучване на електоралните нагласи сред избирателите, направено от мозъчния тръст IDEA Institute, съобщи 
Ройтерс. 
Все още обаче "Фидес" на премиера Виктор Орбан е първа сила с 38 на сто одобрение. А шестте партии в опозиционния 
съюз получават общо 34% подкрепа. Увеличил се е процентът на унгарците, които все още не са решили за кого да гласуват 
- от 10% през януари - до 13 на сто сега. 
На вота в началото на април Виктор Орбан ще се изправи срещу обединен опозиционен фронт за първи път от встъпването 
си в длъжност, след убедителната си изборна победа през 2010 г. Анти-Орбан фронтът включва Демократическата 
коалиция, социалистите, либералите и бившата крайнодясна, а сега дясно-центристка формация Йобик. 
Кандидатът на опозицията за премиер е Петер Марки-Зай, който в момента е кмет на малко градче в Южна Унгария. 
 
√ Срив на рублата към 15-месечно дъно, след като Путин праща войски в Донцек и Луганск 
Рублата се обезцени силно спрямо долара и еврото, след като руският президент Путин нареди изплащането на военни 
сили в отцепилите се от Източна Украйна сепаратистки региони на Донцек и Луганск. Заповедта беше даден само часове, 
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след като той призна независимостта на двата източноукраински региона, като всички това засилва страховете от 
неизбежна руска инвазия в Украйна и от налагането на тежки санкции на Русия от страна на Запада. 
Руската валута се срина в рамките на вчерашния ден от нива малко над 76 рубли за един щатски долара към 80,50 рубли, 
като спадът продължава и в началото на днешната търговия към 80,80 рубли - най-ниско ниво за рублата от ноември 2020 
г.  Така руската валута отбеляза в понеделник една от най-драматичните си обезценки в рамите на ден от началото на 
коронавирусната пандемия. 
 

Графика долар/рубла 

 
 
В същото време еврото поскъпва към 91,30 рубли, което е най-ниското ниво на руската валута от май 2021 г. 
САЩ вече наложиха санкции на двата отцепили се украински региона, като забраниха търговията на всякакви стоки с тях и 
подчертаха че тези мерки са отделни от санкциите, които Вашингтон и неговите съюзници са подготвили, ако Русия започне 
пълномащабна инвазия в Украйна. 
Координираните санкции ще бъдат обявени по-късно във вторник. Възможните мерки могат да бъдат насочени към 
големи финансови институции, блокирайки достъпа на Русия до глобални електронни доставки или стъпки, предназначени 
да ограничат руските енергийни фирми. 
 
√ Руските банки са внесли 5 млрд. долара в брой през декември в случай на западни санкции 
Руската рейтингова агенция ACRA изчислява, че банките в страната са внесли банкноти в чуждестранна валута на стойност 
5 милиарда долара през декември, спрямо 2,65 милиарда долара година по-рано, като превантивна стъпка в случай на 
налагане на западни санкции, създаващи повишено търсене на чужда валута, съобщава Ройтерс. 
Американските долари традиционно доминират в този внос, тъй като, наред с други валути, много руснаци обичат да 
държат долари като средство за хеджиране срещу всеки по-голям спад в стойността на рублата или повишаване на 
инфлацията, които могат да факт в резултат на налагане на чуждестранни санкции. 
Валери Пивен, старши директор на ACRA, заяви пред Ройтерс, че изчисленията, базирани на технически доклади, които 
банките предоставят на руската централна банка всеки месец, показват, че те също така са внесли 2,1 милиарда долара в 
чуждестранни банкноти още през ноември 2021 г. 
Съединените щати обмислят нови санкции срещу Русия, като предлагат да ограничат някои от най-големите руски банки 
да осъществяват трансакции в долари и да намалят способността им да обслужват задължения, деноминирани в долари, 
казаха източници на Ройтерс. 
"Съотношението на валутните активи и пасиви, държани от банките, са регулирани от централната банка и в момента не 
предизвиква безпокойство. Увеличението на валутния внос е по-скоро свързано с възможен скок в търсенето на 
чуждестранни валути", отбеляза Пивен. 
Руската централна банка отказа коментар на тази информация, но трябва да се има предвид, че банките в страната редовно 
внасят чуждестранна валута в брой, за да посрещнат търсенето от клиенти на долари или евро, необходими за пътуване в 
чужбина или в случай на непредвидени обстоятелства. 
Въпреки засилените опасения от военен конфликт в Украйна, вносът на чуждестранна валута през декември 2021 г. все 
още е бил доста по-нисък от 18-те милиарда долара, внесени в Русия в края на 2014 г., когато рублата се намираше в 
"свободно падане" след анексирането на Крим от страна на Москва. 
Около половината от общите чуждестранни банкови активи и пасиви на Русия, или съответно около $ 100 милиарда и $ 70 
милиарда, се съхраняват в щатски долари, показват данните на централната банка. Това е спад от около 80% спрямо 2002 
г. и 70% в началото на 2014 година. 
Водещите руски банки Sberbank, VTB, VEB и Gazprombank, които бяха посочени в информация на Ройтерс по-рано в 
понеделник като възможни цели за доларови санкции от страна на Запада, не отговориха на искания за коментар. 
Руското финансово министерство също не отговори на искане за коментар. 
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В подготовка за възможни санкции върху трансакции в долари, въведени за пръв път от официалните американски власти 
преди няколко години, водещите руски банки откриха кореспондентски сметки помежду си, което им позволи да движат 
долари в рамките на страната, при условие че поне един голям кредитор не бъде засегнат от евентуални санкции, твърдят 
източници на Ройтерс. 
"Ние сме наясно, че Вашингтон непрекъснато работи по изготвянето на нови санкции“, каза говорителят на Кремъл 
Дмитрий Песков пред репортери в понеделник, добавяйки, че е трудно да се направи по-нататъшен коментар. 
Министерството на финансите на Русия заяви през миналата седмица, че ще гарантира, че всички банкови задължения, 
включително в чуждестранна валута, ще бъдат спазени, ако санкциите засегнат финансовия сектор, като същевременно 
заяви, че ще има временна нестабилност на пазара. 
 
√ Ръст на чуждестранните посетители в Турция със 151% през януари спрямо година по-рано 
Броят на чуждестранните посетители, пристигнали в Турция, е скочил през януари със 151% спрямо година по-рано, 
достигайки 1,28 милиона, показват данните, оповестени в понеделник, които показват, че туристическият сектор 
продължава да се възстановява от негативното въздействие на мерките за борба с разпространението на Covid-19 от 2020 
година насам. 
Пристигналите в страната все още са под нивото от 1,79 милиона чуждестранни посетители през януари 2020 г. През март 
същата година, когато в Турция бяха регистрирани първите случаи на Covid-19, тя започна да затваря границите и да 
въвежда ограничителни мерки за овладяване на пандемията. 
През миналата 2021 г. броят на чуждестранните посетители, пристигнали в Турция, нарасна с 94,1% до 24,71 милиона, тъй 
като по това време противоепидемичните мерки бяха облекчени в сравнение с 2020 г. 
 
Банкеръ 
 
√ Българска правителствена делегация заминава на работно посещение в Гърция 
Българска правителствена делегация ще посети Атина на 22 февруари по покана на гръцкото правителство, съобщиха от 
пресцентъра на Министреския съвет. Делегацията ще бъде водена от вицепремиера по еврофондоовете и министър на 
финансите Асен Василев. В нейния състав ще бъдат Калина Константинова, вицепремиер по ефективното управление; 
Александър Николов, министър на енергетиката и Божидар Божанов, министър на електронното управление. 
Българската делегация ще бъде приета от министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис. Ще бъдат проведени 
разговори също с редица други гръцки официални лица, сред които министъра на финансите Христос Стайкурас, 
алтернативния министър по фискалната политика Теодорос Скилакакиср министъра на дигиталното управление Кириакос 
Пиеракакис, министъра на околната среда и енергетиката Костас Скрекас, държавните министри Георгиос Герапетритис и 
Александрос Скерцос 
Посещението в Атина е в продължение на разговорите между министър-председателя Кирил Петков и гръцкия министър-
председател Кириакос Мицотакис на 20 декември 2021 г. в София. 
Основна цел на визитата е подготовката на съвместно заседание на правителствата на България и Гърция, домакин на 
което ще бъде нашата страна. То ще бъде пето поред и ще се проведе през следващите месеци в зависимост от хода на 
подготовката. 
В Атина ще бъдат обсъдени широк кръг въпроси от взаимен интерес, включително реализирането на съвместни 
инфраструктурни, транспортни и енергийни проекти, имащи стратегически характер както за двете страни, така и за 
развитието на целия регион. 
 
√ EС включи алармата за ипотечен бум в България 
Търговията с жилищните имоти в България е източник за системен риск на финансовата стабилност в страната и има 
потенциал за сериозни негативни последици в реалната икономика. Това гласи предупреждение към институциите у нас, 
издадено от Европейския съвет за системен риск (ЕССР) - влиятелен регулатор, който отговаря за упражняването на 
макропруденциален надзор над финансовата система на Европейския съюз.  
"От макропруденциална гледна точка ЕССР счита, че основните уязвимости са високият ръст на ипотечните 
кредити, признаците за надценяване на цените на жилищата и липсата на мерки, базирани на изисквания 
към кредитополучателите, които биха могли да смекчат натрупването на рискове, свързани със сектора на 
жилищните недвижими имоти". Това е заключението в доклада на ЕССР за България, който бе публикуван на 11 
февруари, но е изготвен още на 2 декември 2021 г., като според съобщението на регулатора той е изпратен на 
компетентните органи.  
Какви са рисковете 
Вместо аргумент надзорният орган описва следната ситуация у нас: Цените на жилищата в България са отбелязвали умерен 
ръст от средно 3.5% за период от две години до средата на 2020 година. След това обаче ръстът на цените на жилищата се 
е ускорил до около 7% към средата на 2021 г., а по данни на Българската народна банка цените на жилищата са леко 
надценени още към края на 2020 година. Същевременно годишният ръст на заемите за домакинствата за закупуване на 
жилище се е ускорил значително през последните години в България, достигайки до 13% в реални изражения през 
миналия август.  
Проблем  е, че голяма част от заемите са с променлива лихва,  
което прави домакинствата уязвими при промени в лихвените проценти. Четейки внимателно доклада, банките у нас би 
трябвало да извлекат поуки, защото действията им са разгадани и неодобрявани. 
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"Въпреки че делът на ипотечните кредити в портфейлите на банките в България е ограничен в сравнение със 
страните членки на ЕС като цяло, а нивото на задлъжнялост на домакинствата в момента е ниско, благоприятните 
условия за ипотечно финансиране може да създадат риск в средносрочен план от спираловидно развитие между 
цените на жилищата и ипотечните кредити".  
Това звучи като предупреждение с равна сила към кредиторите и кредитополучателите. 
"От една страна, растящите цени на жилищата показват, че стойността на обезпеченията по ипотечните 
кредити расте, което води до повишаване на задлъжнялостта на кредитополучателите. От друга страна, ръстът 
на цените на жилищата обичайно е придружен от положителни макроикономически развития, което може да доведе 
до разхлабване на стандартите за кредитиране на банките. В същото време растящото предлагане на ипотечни 
кредити може да подложи цените на жилищата на допълнителен натиск към повишаване. В средносрочен план 
подобна спирала може да доведе до предизвикан от кредитите балон на жилищните цени и прекомерна задлъжнялост 
на домакинствата", гласи предупреждението на ЕССР. 
Не всичко в доклада на съвета обаче е притеснително, защото са отчетени и някои особености на българския банков сектор, 
смекчаващи рисковете. Например - по данни на Европейския банков орган (ЕБО), 
нивото на лошите кредити в жилищния сектор в България е едва 5.3% 
към второто тримесечие на 2021 година. В същото време коефициентът на покритие на тези заеми е цели 48.1% спрямо 
25.7% средно за ЕС, което според надзорния орган е "важен смекчаващ фактор". 
Изтъква се също, че задлъжнялостта на домакинствата в България е относително ниска, но се е повишила по време на 
пандемията от COVID-19, а освен това делът на собствениците на жилища, придобити с ипотечен кредит е много нисък. В 
резултат на това нивото на ипотечните кредити в България съставлява едва 27% от БВП заедно с корпоративните заеми, 
обезпечени с бизнес имоти, спрямо нивото от 52% в ЕС. 
В България са взети някои мерки за смекчаване на уязвимостта при жилищните имоти, особено с въвеждането на 
антицикличния капиталов буфер, който ЕССР определя като подходящ инструмент срещу бързия ръст на кредитите.  
Еврорегулаторът отчита също решението на БНБ  
да увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер от 0.5% на 1%  
от 1 октомври 2022 година. Но регулаторът не е отбелязал, че нивото на буфера ще стане 1.5% от 1 януари 2023-а. 
И все пак Съветът констатира, че в перспектива макропруденциалните политики в България в момента са "частично 
уместни и частично достатъчни". Затова се препоръчва към прилаганите мерки, ориентирани към капитала на банките, 
да се въведат и мерки, насочени към кредитополучателите. Това биха били изпреварващи действия срещу 
потенциално създаване на спирала между цените на жилищата и ипотечните кредити. 
Напомнено е също, че в България вече действа такава регулаторна рамка. Макар в доклада на ЕССР да не е казано в прав 
текст, това ни препраща към промените в Закона за БНБ, с които от 1 януари 2019 г. централната банка получи 
правомощието да определя с решение на управителния си съвет съотношението между размера на кредита и годишния 
доход на кредитополучателя.  
Целта е  
в ситуации на прекомерен кредитен ръст БНБ  
да определи съотношения между доход и размер на заема и доход и погасителна вноска. По този начин регулаторът може 
да ограничи възможностите на търговските банки самосиндикално да намаляват изискването за доход и да либерализират 
самостоятелно режима за отпускане на кредит.  
Също така според промените в Закона за БНБ от 2019 г. централната банка може да определя докъде може да стига рискът, 
ако има признаци за прегряване в кредитирането. При ипотечните кредити режимът може да бъде още по-строг, защото 
те попадат и под още една регулация – размерът на заема се определя на база размера на обезпечението. 
В случая важното е, че последната дума при предприемането на подобни мерки остава в БНБ, тъй като препоръките 
на Европейския съвет за системен риск не са правнообвързващи. Този еврорегулатор обаче е достатъчно влиятелен, така 
че мнението му да се чува. Все пак начело в неговото управление е председателят на ЕЦБ Кристин Лагард, а членове са 
управителите на всички централни банки от ЕС, както и влиятелни представители на Европейската комисия и Европейският 
банков орган. 
 
√ Инвеститорите търсят убежище в кеша 
Мениджърите на фондове са увеличили кешовите си наличности до най-високото равнище от ранните дни на 
пандемията, което показва, че се подготвят за турбуленции на глобалните пазари.  
Средният размер на бързоликвидните наличности на инвеститорите е скочил до 5.3% през февруари срещу 5% през януари, 
показва публикуваният на 15 февруари анализ на "Бенк ъф Америка", който е базиран на наблюдения върху фондове с 1 
трлн. щ. долара общ размер на активите.  
 "Голдмън Сакс" пък съветва клиентите си да увеличат количеството на кеша в портфейлите си и да редуцират обема на 
корпоративните облигации, тъй като  "бързоликвидните средства са се превърнали в по-конкурентен клас активи".   
Глобалният борсов индекс MSCI World, който отчита котировките на акциите на световните компании, е загубил почти 6% 
от пазарната си оценка от 1 януари насам. А мултинационалният индекс на агенция "Блумбърг", който следи търговията на 
правителствените и корпоративните облигации, е паднал с 3.5% през същия период.    
В момента инвеститорите не получават почти никакъв доход от вложенията си в американски парични фондове  - 
дружества, които по правило управляват краткосрочни активи и имат изключително нисък риск. Те са носили доходност от 
малко над 2% през 2019-а, преди Федералният резерв да ореже лихвените проценти почти до нула в отговор на кризата 
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от COVID-19. И въпреки че дори предпандемичната възвръщаемост на паричните фондове е далеч по-ниска от януарската 
инфлация от 7.5%, инвестициите в тези дружества позволяват на търговците да избягват сътресения в други активи.  
Все пак, ротацията на активи  може да е краткотрайна и да продължи само до изключително важното съвещание на 
паричния комитет на Федералния резерв в средата на март. Тогава би следвало да стане ясен лихвения път начертан от 
американските централни банкери и инвеститорите да бъдат окуражени да харчат "горещите" пари за подценени активи.  
Засега най-спешни действия се очакват от Федералния резерв и от "Бенк ъф Инглънд" заради безпрецедентния скок 
на инфлацията в двете страни. 
В Съединените щати тя се изкачи до 7.5% годишно през януари. Великобритания пък очаква ценови подем от 7.25% през 
април когато енергийните сметки ще скочат с шокиращите 54 процента.  
По данни на британската Национална статистическа агенция, публикувани на 16 февруари, почти 20% от стоките и услугите 
в усреднената пазарна кошница на британците ще повишат цените си с над 20% годишно и ще нанесат сериозен удар върху 
издръжката на живота. В тази група влизат както стоки за ежедневна употреба като бензин и електричество, 
поскъпнали съответно с 24% и с 19%, до маргарин и макарони, увеличени съответно с 37% и с 15  процента. Сериозен 
ценови ръст има и при сладката, млеката и бебешките стоки. Което застрашава британците с най-големия спад на 
жизнения им  стандарт за последните 30 години, като за някои домакинства реалността ще е още по-жестока. 
Коментарът на члена на паричния комитет на Федералния резерв (с право на глас) Джеймс Бълърд, който е директор на 
клона на централната банка в Сейнт Луис, който обяви, че е привърженик на увеличението на основната щатска лихва с 1% 
до средата на годината, пък предизвика истерични пазарни колебания през миналата седмица. И макар че някои 
инвеститори се съмняват в подобни агресивни действия, силно изнервящо е да се подозира, че централните банкери могат 
да поемат по този път просто за да впечатлят пазарите, правителствата и обществеността, че правят нещо. 
"Бенк ъф Джъпен" и Народната банка на Китай обаче вървят в противоположна посока. 
И двете институции провеждат щедра парична политика и имат основания за нея. Китайското стопанство се охлажда, а 
инфлацията е под контрол, поне що се отнася до потребителските цени. В Япония пък инфлацията е от около 0.5%  и остава 
упорито под целевите стойности на централните банкери.  
Разнопосочните реакции между Изтока и Запада в тази бързо променяща се обстановка вероятно няма да устоят на 
времето. На първо място, агресивният тон на Федералния резерв предизвика масови продажби на дълговите пазари и 
бързо разтваряне на ножицата между краткосрочните и дългосрочните лихвени проценти. 
Това оказва сериозен натиск върху японските правителствени облигации. И вече принуди "Бенк ъф Джъпен" да излезе на 
пазара, за да удържи доходността на базовия десетгодишен държавен дълг под лимита от 0.25%, приет като част от 
мерките за стимулиране на японското стопанство. Това се случи в началото на седмицата за първи път от 2018 година. 
В отговор на въпрос в парламента на 16 февруари, председателят на японската централна банка Харухико Курода каза, че 
ще разпореди още неограничени покупки на облигации, за да задържи доходността им в целевия диапазон и да се 
пребори с "необичайната ситуации, при която тя скочи рязко под влияние на растящата възвръщаемост зад граница". 
В случя с Китай спредът между доходността на тригодишните правителствени книжа и на аналогичния по срочност 
американски дълг се сви от грубо 3% до 0.50% в момента. Подобно стесняване на диференциала не помага на Пекин да 
привлича портфейлни инвестиции, поне онези с фиксиран доход, които имаха 60% дял от този вид вложения през 2021-а. 
Като се има предвид силния китайски юан и големия търговски излишък на Китай, би могло да се предположи, че подобен 
обрат няма да засегне особено страната. На практика обаче известно отслабване на юана при пресъхване на паричния 
поток може да затрудни увеличението на износа през 2022-а в условията на очаквано забавяне на глобалния ръст.  
С други думи, нито един финансов пазар не е напълно изолиран от евентуално бързо затягане на паричната политика 
на Федералния резерв.  
Китай е нетен кредитор с повече активи отколкото пасиви в долари. И по-силна американска валута и по-високи лихвени 
проценти ще бъдат добре дошли за азиатския колос въпреки по-ниската цена на вложенията й в американски ДЦК. Това 
обаче не се отнася за китайските корпорации с достъп до офшорния пазар, които са с големи доларови задължения. И при 
затягане на паричната политика в САЩ цената на финансирането ще се повиши. Китайските банки пък са се впуснали в 
мащабна кредитна дейност в голям брой развиващи се стопанства, като по-голямата част от заемите са в долари. Предвид 
сериозната нестабилност на част от тези държави, лъснала след избухването на пандемията, някои дългове ще трябва да 
се преструктурират. Това не е добра новина за китайската икономика, която е в цикличен и в структурен спад. 
За Япония защитата на доходността на държавните облигации ще отслаби още повече йената. Това може да е положителна 
новина за конкурентната й мощ на световния терен, но пък намалява покупателната способност на японските домакинства 
и налага повишение на трудовите възнаграждения, което ще потисне растежа. 
 
Сега 
 
√ Министерствата отписаха еврофондовете за 2022 г. 
Ресурсът по старите оперативни програми е изчерпан, нови още няма 
Министерствата, които управляват еврофондове, масово обявяват нулева година по старите оперативни програми. Заради 
изчерпан ресурс по част от програмите няма да се откриват никакви процедури, при други парите са малко и ще отидат в 
ограничен брой бенефициенти. Програми за новия програмен период 2021-2027 още няма, голямо забавяне се получи и 
при Националния план за възстановяване и устойчивост. 
Това показва прегледът на индикативните годишни програми на отделните управляващи органи за 2022 г. Годината ще 
бъде проблемна и заради високата инфлация, която засяга изпълнението на действащи и неприключили договори за 
строителство. 
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Още през октомври екоминистерството обяви, че няма да публикува годишна програма за 2022-а, защото не планира нови 
процедури. В края на януари изпълнителната агенция, която управлява оперативната програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, също обяви нулева 2022 г. за нови процедури заради изчерпан финансов ресурс. ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ също няма да обявява нови процедури по стария програмен период заради липсата на средства. 
Все пак има ведомства, които ще набират проекти и през тази година. По програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ ще тече само един проект с директно предоставяне на средства на конкретен бенефициент - 166 млн. лв. 
за подобряване на жп инфраструктурата за НКЖИ. Един единствен проект ще има по програма „Добро управление“ – 
850 000 лв. за НСИ за реализиране на единна входна точка за подаване на годишните отчети за дейностите и комплексно 
използване на данните на НСИ, НАП и Агенцията по вписванията. Малко повече проекти ще бъдат реализирани през 2022 
г. по Програмата за развитие на селските райони, но и там ресурсът е силно ограничен. 
По много от оперативните програми финансите са изчерпани заради пренасочване на суми към мерки, свързани с 
пандемията. Това означава, че няма да има и риск от загуба на средства по такива програми, но годината се очертава да 
бъде доста бедна като европейско финансиране. 
Одобряването и на Националния план за възстановяване и устойчивост, и на новите оперативни програми се забави и 
реално изпълнение може да се чака втората половина на годината. От МФ вече обявиха, че по Плана тази година можем 
да чакаме максимум авансовото плащане от 1,6 млрд. лв. 
Не е ясно дали България ще успее да се справи с изискването да договори 70% от ресурса от близо 13 млрд. лв. до края на 
2022 г. и 100% - до края на 2023-а. Бизнесът настоя проектите с готовност за изпълнение да започват, без да се чака 
окончателно одобрение, което е позволено от европейските регламенти. С проектобюджет 2022 правителството обещава 
да има големи национални инвестиции, въпреки липсата на достатъчно приходи по линия на ЕС, но и тук времето за 
изпълнение започва да е проблем. Засега няма яснота дали и как ще бъде решаван въпросът с поскъпналите строителни 
материали и поставените под въпрос вече течащи строителни проекти по линия на европрограмите. 
 
√ Пътни строители: И в новия бюджет няма пари за извършени ремонти 
Отказът на държавата от плащане ще изправи републиканската пътна мрежа пред колапс, предупреждат от 
браншова камара "Пътища" 
Замразените разплащания от страна на държавата за свършени дейности по ремонта и поддържането на пътищата 
изправят републиканската пътна мрежа пред колапс, което неминуемо ще доведе до негативни икономически последици 
за страната. 
Това алармира Българска браншова камара „Пътища" - сдружение на фирмите в пътно-строителния бранш. В становището 
си те не посочват сумата, която очакват да получат от държавата за извършените ремонти и дейности за поддръжка. В края 
на миналата година обаче фирмите от ББК "Пътища" протестираха пред прозорците на МРРБ с искане да им бъдат 
изплатени над 800 млн. лв. Тогава служебният министър Виолета Комитова категорично отказа и обяви, че в нарушение 
на Закона за обществените поръчки АПИ са сключили договори за суми неколкократно превишаващи бюджета за 
поддръжка на пътищата - при бюджет от 380 млн. лв. за годината са поети ангажименти за 1.5 млрд. лв.  
Новото правителство обяви, че в бюджета за тази година ще предвиди разходи по извършени ремонти, но ще ги 
разплаща след пълна проверка на фактурите за свършените пътно-строителни дейности. 
"През изминалите месеци камарата и нейните членове проведоха редица срещи с представители на  Министерски съвет, 
МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура“. След активен диалог беше постигнато съгласие между компаниите и 
възложителя, в лицето на АПИ за подписване на споразумения за предсрочно прекратяване на договорите за текущ ремонт 
и поддържане на републиканска пътна мрежа. Разписани бяха също така срокове и ангажименти за разплащане на вече 
извършени и текущи дейности, но постъпки за спазване на тези договорености все още няма", посочват от пътната камара. 
Сега те са обезпокоени, че не виждат в закона за държавния бюджет за 2022 г. да са предвидени средства за разплащане 
на поетите ангажименти. Притеснени са и от липсата на възможност пътните фирми да ползват и други финансови 
инструменти, като факторинг и цесии на задълженията. 
ББК „Пътища“ определя подобно поведение за "безотговорно" и "неглижиране" на договореностите. "Обезпечаването на 
дейността без финансов ресурс е невъзможно и създава реална опасност за изпадането в колапс на републиканската пътна 
мрежа, което неминуемо ще доведе до икономически последици за страната", пишат в становището от камарата. Пътните 
фирми неразбират как при тези си действия МРРБ и АПИ имат планове за ремонт на над 3000 км пътна мрежа в България 
през тази година. 
ОТГОВОР 
Ревизията на наддоговорените дейности за 2021 г. по договорите за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна 
мрежа продължава, отговориха по-късно днес от МРРБ. Дейностите се проверявали от междуведомствена работна група, 
в която участват съветник на министър-председателя, заместник-министри на регионалното развитие, както и експерти от 
двете ведомства. 
Работната група анализира месечните, допълнителните и извънредните задания, възлагани по договорите. Други задачи 
са да се извърши ценови анализ на тези задания, както и да се установи точният размер на дължимите суми. Предстои 
работната група да установи още дали са приети със сертификати дейности, които не отговарят на заданията, и дали не са 
възлагани дейности, които не са предмет на договорите за поддръжка. Срокът на работа на тази междуведомствена група 
изтича в началото на май. Дотогава тя ще излиза с междинни месечни доклади, на базата на които безспорните 
неразплатени дейности по договорите ще бъдат веднага разплащани. За останалите суми държавата ще проведе 
преговори с всяка конкретна фирма за всяка конкретна дейност, посочват от МРРБ. 
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От министерството уточняват, че по сключените през октомври и ноември 2021 г. споразумения с пътноподдържащите 
фирми падежът на задълженията изтича през юни и юли 2022 г.  Оттам отново подчертават, че плащанията ще се 
осъществят след осигуряване на средства на МРРБ, респективно на Агенция „Пътна инфраструктура“, с нарочно решение 
на Министерския съвет. 
В проектобюджета на АПИ за 2022 г. не са заложени средства за изплащане на натрупаните задължения по договори с 
надхвърлени стойности, защото не е уточнен точният размер на сумите, посочват от МРРБ. 
 
√ Мобилно приложение BGID ще служи за лична карта и електронен подпис 
Министерството на електронното управление пусна за обсъждане техническата спецификация на проекта  
Министерството на електронното управление (МЕУ) разработи и пусна за обществено обсъждане в правителствения 
портал техническата спецификация за изграждане на мобилно приложение за електронна идентификация и електронно 
подписване – BGID. На практика, осъществяването на този проект ще позволи хората да използват смартфоните си в 
определени случаи като лични карти и дори за електронен подпис. 
С него ще се въведе национален електронен идентификатор, нещо като електронна лична карта. В мотивите за 
публикуване за обсъждане е записано, че това "ще разреши дългогодишния проблем с липсата на широко разпространено, 
достъпно, сигурно, надеждно, лесно за използване и безплатно средство за електронна идентификация, удобно 
разположено в мобилно устройство".  
МЕУ изрично е заложило, че този, който бъде определен да изгражда проекта, трябва да предвиди няколко варианта за 
първоначалната регистрация на физическите лица за използване на мобилното приложение. Това трябва да може да става 
през системата за електронна автентикация с КЕП и мобилен КЕП, с ПИК на НАП и ПИК на НОИ.  
Друг вариант за регистрация трябва да е чрез качване на сканирана лична карта и отговор на няколко специфични въпроса, 
на база на данни, извлечени от Национална база данни „Население“ . Системата трябва да работи с данните от машинно-
четимата зона на документа (прочитането им може да става както в мобилното приложение, така и на сървъра, в 
зависимост от избраното техническо решение). Трети вариант на регистрация трябва да е възможен чрез сканиране на 
международния паспорт и отново чрез отговор на въпроси. При втория и третия вариант, системата трябва да проверява 
автентичността, включително и на снимката в базата данни на личните документи. Четвъртият възможен вариант за 
регистрация трябва да е чрез комбинация от ПИК на НАП или НОИ и качване на лична карта и отговор на специфични 
въпроси. Различните варианти на регистрация ще водят и до различни нива на осигуреност - значително или високо. 
При регистрация, гражданите ще трябва да посочат и мобилен телефон и имейл адрес. След успешна регистрация ще се 
създава автоматично профил в системата за сигурно електронно връчване (чрез извикване на съответно API). 
В техническата спецификация е дадена възможност на бъдещите разработчици да предложат два основни варианта на 
удостоверяването на самоличност - автентикация. 
Единият подход е с push-нотификация. При него процесът на идентификация започва с влизане на потребителя в интернет 
страница на доставчик на услуги. След това той бива препратен към системата за е-автентикация, където избира средство 
за идентификация BG EID. Има опция тази стъпка да бъде пропусната, ако на страницата на доставчика на услугата бъде 
избрано, че желаното средство е именно това. Без значение дали услугите се използват на мобилно или на настолно 
устройство, след като потребителят въведе ЕГН, се изпраща Push-заявка към мобилното устройство на потребителя за 
потвърждаване на идентификацията. 
В случай, че бъде избран подход със сканиране на QR код, процесът на идентификация се различава от гореописания в 
частта, в която вместо посочване на ЕГН и push-нотификация, се сканира QR код, генериран от сървърната част. 
И при двата подхода, на екрана на устройството трябва да бъдат показани данни на доставчика на услугата и какви лични 
данни ще получи. 
В проекта е заложено да има и системи за подписване на електронно съдържание. Дава се възможност да се избира пак 
между два модела. В случай на използване на повторна идентификация за подписване, то ще трябва да се предостави 
идентичен процес както при идентификацията, с изключение на визуализираното на екрана съобщение, което трябва да 
съдържа информация за подписваните документи. 
В случай на избор за използване на QR код/deep link, то трябва да има отделна секция за подписване, при която 
сканираното (или отвореното през deep link) съдържание да бъде подписано и изпратено с POST заявка към еднократния 
линк, съдържащ се в QR кода / deep link-a. 
Всички модули на бъдещата система (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва да бъдат достъпни единствено и 
само през протокол HTTPS, предвиждат още изискванията. Криптирането трябва да се базира на сигурен сертификат с 
валидирана идентичност (Verified Identity), който е издаден от удостоверителен орган, разпознаван от най-често 
използваните браузъри (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari). 
Проектът предвижда разработените мобилни приложения да са за най-популярните операционни системи, като 
минимум Android 9 и Apple iOS 12. Предвидено е м рамките на проекта, координирано с други институции, да бъде 
реализирана идентификация чрез системата за електронна автентикация и настоящата система, както и подписване, с най-
често използвани системи в администрацията. Посочени са портал за електронни услуги на НАП, електронните услуги на 
НОИ, портала за електронни услуги на МВР, публичните услуги на Агенцията по вписвания. 
В пуснатата от МЕУ техническа спецификация е заложено, че периодът на изпълнение на проекта ще е 9 месеца. Не става 
ясно каква ще е цената, както и как и кога ще се избира изпълнител. 
 
√ Три слаби вуза правят ли един силен? 
Няма универсална формула за окрупняване на ВУЗ, предупреждават ректори 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6638
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6638
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Когато през 2017 г. излезе проучването на Европейската комисия за финансирането на научните организации и висшите 
училища в България, академичната общност подскочи като ужилена. Но призракът на доклада на проф. Люк Соте, 
препоръчващ драстично намаляване на вузовете от 52 на 10, още броди из университетските аудитории. На него сега 
мнозина ректори приписаха твърдото намерение на просветния министър акад. Николай Денков да обедини определени 
висши училища у нас. Изтече информация за срещи на министъра с ректорите на Минногеоложкия, Лесотехническия и 
Химикотехнологичния университет, на които той е представил позицията си за сливане на трите вуза. Новините за 
предстоящо намаляване на 38-те държавни университета до 16 и за механично създаване на мегаструктури, които ще 
погълнат малките вузове, отново подпалиха горещи критики, а МОН не смогва да ги опровергава. Ще станем ли свидетели 
в близко бъдеще на закрити вузове, или предстои да видим обединение на университети в консорциум, запазващи 
самостоятелността си? Как точно могат да се случат обединенията, кой ще взема решенията, какво ще стане с 
преподавателите, студентите? 
Дим без огън 
По правило сериозните реформи се правят в началото на мандата, ударно. Поне засега изглежда, че министерството 
изпусна да си осигури предварително подкрепа за мащабната оптимизация на раздутата и феодализирана система. В 
суматохата МОН излезе с лаконичното съобщение, че "обмисля варианти за обединяване на някои висши училища под 
различни форми" с цел повишаване на качеството. Някои разтълкуваха признанието на ведомството, сякаш  има  "нещо, 
което не е много за обявяване". Други провидяха друга тактика, която обаче крие риск да се компрометира.  Факт е, че 
духът от бутилката вече е изпуснат, а при липсата на достатъчно яснота конспиративните теории избуяват. 
Закриване 
От МОН изрично посочват, че вариантите за обединение, които разглеждат, са в съответствие със Стратегията за развитие 
на висшето образование. В нея ясно пише, че ще се стимулира обединяването на висши училища и научни организации 
(вкл. институти на БАН и ССА) "на доброволен принцип и на създаването на консорциуми за висше образование". В своята 
позиция до "Офнюз", който първи съобщи за готвените промени, ректорът на ЛТУ проф. Иван Илиев недвусмислено 
заявява, че не става дума за създаване на университетски мрежи - група университети, които да създават собствени мрежи, 
за да развиват наука или съвместни програми за обучение на студенти, а "за административно сливане на университети". 
Източник на "Сега" също сподели информация, според която акад. Денков е говорил за "загуба на правосубектност" 
на вузовете, които се влеят в новите структури. 
"Сливане е абсолютна катастрофа и директно противоречи на конституционния принцип на академична автономия, 
защото задължително условие за това е вземане на решения на Общите събрания на университетите и студентските съвети. 
Преди държавата да се намесва за правосубектността на висшите училища, следва да получи съгласието на общите 
събрания и на студентите, защото иначе този принцип би бил нарушен. Той е залегнал и в Стратегията, писана и от 
настоящия министър", сподели наблюдател. 
"Ще влезем в противоречие със закона за висшето образование. В него е описано, че волеизявлението за сливането може 
да става по желание на колективите, а тук усещам, че се подготвя нещо друго. Смятам, че това няма да бъде правилно", 
коментира пред БНР и проф. Любен Тотев, бивш председател на Съвета на ректорите и бивш ректор на МГУ. Други негови 
колеги също са убедени, че този вариант на обединение към момента е абсолютно нереалистичен. 
Или обединение? 
Ако сливането чрез закриване на вузове се посреща на нож от повечето ректори, вторият - за обединение под една шапка, 
но със запазване на известна самостоятелност на висшите училища, все пак събира известна подкрепа въпреки пълната 
неяснота за технологията на случването му. Някои си го представят като запазване на ректорите, академичните и 
студентски съвети и т.н., а над тях ще има общ орган. Други обаче се чудят какви ще са правомощията му - само 
стратегически въпроси ли ще разглежда, или ще се меси и на микрониво на управление? "В Стратегията за висшето 
образование заложихме принципа на сътрудничество между висшите училища, който трябва да се случва чрез мрежи и 
алианси и за който с ректорите постигнахме относително съгласие. Мрежовият подход предполага създаването на 
съвместни програми между университетите, споделянето на общи ресурси, издаването на съвместни дипломи и др.", 
казва и бившият просветен министър Красимир Вълчев. Според него това е реалистичният вариант - без махане на 
академичните ръководства, без отнемане на ректорски правомощия, което иначе би заличило предимствата, 
спецификата, енергията и потенциала за развитие на по-малките вузове.    
Ако доцент от единия университет преподава във втория и третия от консорциума, кой ще плаща заплатата му?, 
питат преподаватели. Ако двата вуза ползват материалната база на третия - например физкултурния му салон, кой ще 
плаща за поддръжката му? Висшите училища ще имат ли автономията да определят партньорите си, или ще им се налагат 
отгоре? Какво става с утвърдените марки и дипломи назад в годините - хиляди завършили студенти ще останат с дипломи 
от несъществуващи вече университети. И още, и още десетки въпроси, които са в състояние да обърнат каруцата, ако не 
получат ясни и детайлни отговори. 
3-4 слаби вуза правят ли 1 добър? 
Много от ректорите очакват отговор от акад. Денков на Съвета на ректорите на 22 февруари, на който той обеща да разкрие 
философията си и какво се цели с обединението. "Ако търсим международна видимост на висшите ни училища или 
подобряване на финансовата ефективност, е едно, но ако търсим подобряване на качеството (каквато е основната цел 
според МОН - бел. ред.), съвсем друго. Не виждам как с 16 университета ще подобрим качеството", разсъждава ректор. По 
думите му е важно да се знае и на какъв принцип ще се сливат вузове - териториален, според областта на висше 
образование, което предлагат, или по друг признак - например обединяваме тези, които не се справят добре. 
"Намаляването на броя на университетите на механичен принцип чрез създаването на мегаструктури няма да доведе до 
повишаване на качеството на обучение и научноизследователската работа, а напротив – ще доведе до понижаването им 
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и до тежки последствия за обществото", прогнозира ректорът на ЛТУ проф. Илиев пред "Офнюз", а колегата му от МГУ 
проф. Ивайло Копрев предупреди, че заличаването на ВУЗ-а би било "удар не само срещу МГУ, но и срещу минерално-
суровинния и енергиен отрасъл, срещу възможността за бъдещо развитие на България и в крайна сметка срещу 
националната ни сигурност".  
"В Дания е възприет федеративният принцип, при който университетите са запазили самостоятелността си и 
предварително са питани с кого искат да се обединят. Във Франция целта е била френските вузове да станат разпознаваеми 
и да попаднат в световните класации. За да станеш видим, трябва да обединиш големите вузове с научно-изследователски 
капацитет. Ако обединиш три малки, нищо не постигаш", коментира преподавател. "Ако обединим един качествен с един 
некачествен вуз, какво получаваме?", пита се още той и дава пример с Тракийския университет, който е единственият 
успешен у нас пример на , възникнал след обединяването на няколко полувисши института през 90-те години. 
Конфекция или костюм по поръчка? 
Друг негов колега си спомни за окрупняването през 2002 г. на трите военни училища във Велико Търново, Шумен и Долна 
Митрополия и преобразуването им в Национален военен университет "В. Левски". "В артилерията след закриването на 
Шуменския институт е катастрофа. След време държавата се принуди да открие нов ВУЗ обратно в Долна Митрополия", 
казва той. По думите му по правило окрупняването подпомага научно-изследователската дейност на университетите, но 
влияе силно негативно на учебно-преподавателската, защото преподаването е локално и насочено към индивидуалните 
потребности на бизнеса. "Икономист от Варна и Свищов е по-подготвен за българския пазар от икономист от Харвард по 
дефиниция. Няма как да сравняваш конфекция, каквато предлагат големите вузове, с ушит костюм по поръчка като 
качество, каквото дават малките", казва той. Според него по-малките университети имат уникален и специфичен характер, 
по-гъвкави и адпативни са, имат и по-широко портфолио от специалности. "Те биха имали предимство именно 
при намаляващ демографски образователен пазар, какъвто е България и в който не би следвало да има динозаври, а малки 
бозайници и хищници. Докато при растящ пазар предимство имат големите, окрупнени структури", казва той. 
Наблюдатели изтъкват като огромен недостатък в Стратегията за висше образование липсата на втора писта за 
професионалните висши училища, на които евентуално обединение би се отразило направо пагубно. "Някои висши 
училища не искат да правят фундаментална наука, тъй като правят практико-приложна. По дефиниция те са 
специализирани и имат силни и работещи връзки с бизнеса. Защо трябва да бутаме финансово стабилни университети и 
да ги окрупняваме, ако работят добре, имат добре приета диплома и връзки с практиката?", чудят се те и припомнят 
максимата, че не е важно дали котката е голяма или малка, а дали лови мишки. "Имаме малки котки, които прекрасно 
ловят мишки. Но имаме и големи, които не ловят", изразяват се образно те.  
Икономиката, глупако! 
Други специалисти изтъкват, че правило в маркетинга е да имаш поне три субекта, за да има ефективен пазар. "Ако едно 
професионално направление след окрупняване се учи само на едно място, това не е пазар. Дори две места не са 
достатъчни, трябва поне три, за да имаме ефективен модел в масовия случай", споделят финансисти. Пример тук са 4-те 
медицински университета, които едновременно са партньори и конкуренти помежду си - окрупняване там няма да доведе 
до положителни резултати, смятат те. По същия начин стоят нещата и с трите икономически вуза - в Свищов, Варна и София 
(УНСС). Както и при универстетите по изкуства, каквито са Националната музикална академия, Националната художествена 
академия, НАТФИЗ и др., от чието обединяване според източници на "Сега" акад. Денков се е отказал още по време на 
разговорите си, които е имал и с техните ректори. 
Дали и какви точно резултати могат да се очакват от окрупняването би могъл да каже евентуален предварителен анализ 
за оценка на въздействието на предложената мярка, какъвто все още няма, но МОН смята да поръча. Мнозина са на 
мнение, че комплексен въпрос като преформатиране на цялата система няма прост отговор, както и че за да се случи 
ефективно, трябва да става ненасилствено и най-важното - със съответните финансови стимули. 
 
√ Полша отхвърля сделка „пари срещу върховенство на закона“ 
"Полша не може да предаде властта върху съдебната си система на Европейския съюз в замяна на парите, които трябва да 
получи по силата на договорите и членството си в ЕС“, каза полският министър на правосъдието Збигнев Жобро, цитиран 
от брюкселското издание EURACTIV.bg 
Суверенитетът на Полша е застрашен от механизма на Европейския съюз за условност, който обвързва изплащането на 
средства от блока с върховенството на закона, смята министърът. 
Партията „Солидарна Полша“, която  е коалиционен партньор на управляващата партия „Право и справедливост“, ще 
предложи три инициативи. Първата  отхвърля решението на Съда на ЕС от миналата седмица, в което се посочва, че 
механизмът за условност е законен съгласно правото на ЕС, което проправя пътя на Европейската комисия да спре 
средствата за Полша заради опасения за независимостта на съдебната система. 
„Полша не може да предаде властта си върху съдебната си система на Европейския съюз в замяна на парите, които трябва 
да получи по силата на договорите и членството си в блока“, аргументира се той. 
Жобро също така настоя за отхвърляне на климатичния пакет „Подготвени за 55“ като „огромно финансово бреме“ за 
полския народ, който, по думите му, не се е  присъединил към ЕС, за да „изпълнява фанатични цели, които ще доведат до 
влошаване живота му и подкопаването на полската икономика“. 
Последното предложение се отнася до проект за изменение и допълнение на закона за Върховния съд. Президентът 
Анджей Дуда представи свой собствен проект, който включва разпускането на Дисциплинарната камара, за която Съдът 
на ЕС по-рано постанови, че трябва да се закрие поради опасения, че служи  за наказване на съдии, които са критични към 
правителството. 

https://euractiv.bg/section/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%b2%d1%8a%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d0%b4/news/%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d1%83-%d0%b5%d1%81-%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8/
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/polish-constitutional-tribunal-holds-off-decision-on-eu-conditionality-mechanism/
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„Министърът  е враждебно настроен към членството на Полша в ЕС. Той не се колебае да направи всичко по силите си, за 
да накара страната да излезе от блока, за разлика от премиера на „Право и справедливост“ Матеуш Моравецки, който иска 
да остане в блока и да го манипулира отвътре“, коментира пред EURACTIV Радослав Марковски от Варшавския университет. 
Механизмът, който може да доведе до загуба на европейски средства от държави със системни проблеми с 
върховенството на закона, бе сериозно препятствие при договарянето на седемгодишния бюджет на блока от 1,8 трилиона 
евро в края на 2020 г. 
Съгласно компромисът, който бе постигнат от европейските лидери след много преговори, Унгария и Полша свалиха ветото 
от одобрението на бюджета, при условие че Съдът на ЕС ще се произнесе дали механизмът е в нарушение на договорите 
на ЕС. Решението на съда бе в подкрепа на новата контролна система за върховенство на закона. 
 
Мениджър 
 
√ Петков и Радев осъдиха решението на Путин да признае Донецката и Луганската републики 
България осъжда решението на руския президент Владимир Путин да признае Донецката и Луганската народни републики 
за независими. Това пише в официална позиция на Кирил Петков, разпространена от Министерския съвет. 
„Продължаваме да подкрепяме териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници. 
Международното право трябва да бъде спазвано. Ние, европейците, ще продължим да говорим в един глас в негова 
защита“, пише още в позицията. 
С публикация в Twitter президентът Румен Радев коментира, че признаването на двете републики „обрича усилията за 
деескалация на конфликта в Украйна и води до нарастване на напрежението в целия регион“. „Устойчиво решение на тази 
криза не може да бъде намерено чрез нарушаване на международното право и с военни действия“, коментира той. 
„Признаването на сепаратистките региони Донецк и Луганск е грубо нарушение на международното право и подкопава 
европейската сигурност“, коментира външният министър Теодора Генчовска в изявление в Twitter. Тя призова за единен и 
решителен отговор. 
Лидерите на голяма част от държавите от ЕС вече излязоха с позиции в защита на Украйна, след като снощи Путин реши 
официално да признае независимостта на отцепените региони Донецк и Луганск, а часове по-късно и да изпрати руски 
военни на територията на двете области за изпълнение на „миротворчески задължения“. 
 
√ Депутатите ще гледат на извънредно заседание бюджетите на НЗОК и ДОО 
Парламентът ще разгледа бюджетите на НЗОК и ДОО на извънредно заседание днес. В бюджета на Здравната 
каса здравноосигурителните приходи за 2022 г. са разчетени с ръст от 697 12 хил. лв. спрямо приетите със Закона за 
бюджета на НЗОК за 2021 г. Средствата за здравноосигурителни плащания за 2022 г. са в размер на 5 678 270,1 хил. лв. с 
включените средства за медицинския персонал, което представлява увеличение с 560 210,7 хил. лв. спрямо 2021 г. 
Очакваните резултати, които се планира да се постигнат през 2022 г., в рамките на заложените за 2022 г. средства за 
здравноосигурителни плащания са обезпечаване на ефективното функциониране на Системата на задължителното 
здравно осигуряване; осигуряване на здравноосигурените лица на достъпна, качествена и своевременна медицинска 
помощ и други, предава БГНЕС.   
От 1 април в бюджета на Държавното обществено осигуряване е предвидено увеличаване на максималния осигурителен 
доход за всички осигурени лица за целия период от 3 000 лв. на 3 400 лв., увеличаване на минималния осигурителен доход 
за земеделските стопани и тютюнопроизводители за целия период от 420 лв. на 710 лв. и увеличаване на минималния 
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за целия период от 650 лв. на 710 лв. 
Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., се осъвременяват от 1 юли 2022 г. с решение на Надзорния 
съвет на НОИ с процент, определен по Кодекса за социално осигуряване. 
За периода от 1 януари до 30 юни 2022 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е 370 лв., при 
300 лв. за периода от 1 януари до 24 декември 2021 г. и 370 лв. за периода от 25 до 31 декември 2021 г. От 1 юли 2022 г. 
размерът ѝ се увеличава с 6,1 на сто , достигайки до 392,57 лв. за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г.  
Преди бюджетите депутатите ще се занимаят и с промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. Със 
законопроекта се отменя данъкът върху разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване 
активи, предоставени за лично ползване или свързани с използване на персонал. Предлага се в сила от 1 януари 2023 г. 
тези разходи да бъдат третирани за данъчни цели като непризнати разходи, с което се запазва концепцията разходите, 
които не са свързани със стопанската дейност на данъчно задълженото лице, да бъдат непризнати за данъчни цели 
разходи, чрез съответната данъчна техника.  
Предлага се физическите лица, получили непарични доходи, които за работодателя са непризнати за данъчни цели 
разходи, свързани с използване на активи и/или персонал на дружеството за лични цели, да не се облагат с данък по 
Закона за данъците върху доходите на физическите лица.  
Със законопроекта се въвежда преходна норма, свързана с ваучерите за храна. Предлага се през 2022 г. работодателите 
да предоставят дължимите, но непредоставени ваучери за храна, заедно с ваучерите за следващ месец. В преходните и 
заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в други закони. По Закона за местните данъци и 
такси (ЗМДТ) се предлага да отпаднат таксите за детските ясли и детските градини и ползването на тези детски заведения 
да стане безплатно за родителите. Целта на предложението е да бъдат облекчени родителите на децата в детски ясли и 
градини. Във връзка с предложените изменения в ЗМДТ се предлагат изменения и в Закона за предучилищното и 
училищното образование и Закона за здравето.  
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√ Ресторантьори искат среща с президента 
В отворено писмо до президента Румен Радев от Асоциацията на заведенията и Сдружението на заведенията в България 
настояват за среща с държавния глава заради множеството проблеми, с които се сблъсква сектор ресторантьорство и 
развлекателната индустрия през последните повече от 2 години. 
От бранша отбелязват препърпените загуби, които са достигнали до 80% намаление на оборотите след въвеждането на 
„зелените сертификати“. Над 35% от служителите са напуснали сектора.  
"Към момента нашият сектор на практика не може да се възползва от никакви държавни мерки за подкрепа. Старите бяха 
видоизменени така, че ние да не можем да кандидатстваме по тях. Мярката 60/40, например, е неизползваема, защото 30 
или 40% спад в оборота в сравнение с 2019 г., на практика означават фалит. И то в условията на чудовищна инфлация и 
повишаване на цените на ВСИЧКО. Реално най-засегнатият бизнес можеше да се възползва от тази мярка само след 
въвеждането на „зеления сертификат“, когато оборотите спаднаха с около 80%. Но ние от 2 години работим в условия на 
рестрикции или сме напълно затворени без да получаваме адекватна държавна подкрепа. Спадът с до 80% от оборота 
логично доведе до нова серия от фалити. В момента вечерният час не е отпаднал за голяма част от България, а всички 
продължаваме да работим и с 50% от капацитета си", се посочва в писмото на двете организации.  
От там отчитат още, че т.нар. "нови мерки" са под формата на кредити и то при условия, които не се различават от тези на 
търговските банки, а на моменти са дори по-лоши от тях. "Отделен въпрос е, че търговските банки все по-рядко ни отпускат 
кредити, защото са наясно със заплахата от фалит, пред която всички сме поставени. Сметките за ток се повишиха няколко 
пъти, но рекламираната от държавата подкрепа или закъснява, или не идва, а когато дойде, реалното й изражение не ни 
позволява дори да се доближим до сумите, които плащахме за съответните месеци на предходната година. В тази тежка 
ситуация се стигна до абсурда Националната агенция за приходите да изисква възстановяване на получени до момента 
суми за подкрепа, и то раздадени по критерии, направени от самата нея. Ние сме съгласни, че ако някой е злоупотребил с 
получените средства, трябва да ги върне, но сме категорични, че в масовия случай това не е така", се посочва в писмото на 
двете организации. От Сдружението на заведенията и Асоциацията на заведенията молят президента за съдействие в 
комуникацията им с правителството и отговорните институции, от които зависи решаването на проблемите.  
 
√ Стотици фирми са изправени пред риск да връщат пари на държавата 
Стотици туроператори и туристически агенти са изправени пред риска да връщат пари на държавата и да фалират. За това 
алармира съсловното им Обединение „Бъдеще за туризма”, което настоява за спешна среща с Асен Василев, вицепремиер 
и министър на финансите. 
От две-три седмици Националната агенция по приходите проверява фирмите, получили помощ от НАП по т.нар. фаза 1 и 2 
(става въпрос за програми BG16RFOP002-2.095 и BG16RFOP002-2.097 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати 
от временните противоепидемични мерки”). Всички те получават писма, с които хората на Румен Спецов ги уведомяват, 
че „при извършената проверка не може да се формира извод за коректно деклариран оборот” и ги предупреждават, че 
ако в 7-дневен срок не успеят да отговорят на зададените въпроси и да предоставят исканите документи и декларации ще 
трябва да възстановят „получената безвъзмездна финансова помощ ведно със законната лихва от момента”. 
Ако действително съществуват такива несъответствия, защо те не са били установени при самото кандидатстване, а се 
случва чак сега – една година след като парите са отпуснати, усвоени и отчетени, питат от Сдружението на туроператорите 
и туристическите агенти.  „Оставаме с впечатлението, че за пореден път бизнесът ще трябва да понесе негативите от 
недобре свършената работа на администрацията. Двете мерки целяха да помогнат на най-нуждаещите се и засегнати от 
COVID-19 пандемията компании, които и без това са в трудна ситуация”, посочва Павлина Илиева, председател на ОБТ. От 
Обединението считат за недопустима промяната на условията за кандидатстване при вече затворена програма. „Освен 
фактът, че в момента се проверяват обстоятелства, които е трябвало да бъдат проверени още при кандидатстването, с 
притеснения установяваме, че в хода на проверката без никаква правна обосновка НАП променя условията за 
кандидатстване, за формиране на референтния период, въз основа на който бе изчислен размерът на безвъзмездната 
помощ, както и допустимите разходи, за които да се ползва помощта”, допълва Димитър Балтов, заместник-председател 
на ОБТ. 
Една от основните причини финансирането по фаза 1, 2 и 3 да бъде администрирано от НАП бе, че Агенцията разполага с 
необходимите данни по-лесно ще провери и одобри кандидатите. Преди отварянето на програмата бяха направени 
поредица от консултации, срещи и обучения с данъчни експерти с цел да се изчистят всички неясноти по условията за 
кандидатстване. Още тогава ОБТ алармира, че голяма част от тях не са особено логически издържани, предвид 
спецификата на счетоводното отчитане на дейността на туроператорите и турагентите, което трудно може да се вкара в 
обща рамка с всички останали бизнеси. 
Стотици туроператори и туристически агенти са изправени пред огромния риск да възстановяват с лихва получената помощ 
от държавата, заради промяната на правилата на играта и кратките срокове за отговор, опасяват се от ОБТ.  „Това ще 
доведе до масови фалити, влошаване имиджа на бранша и в крайна сметка до още по-бавно възстановяване от кризата. 
Ако това се допусне, ефектът от мерките би бил обратен на целта им. Нещо повече – би бил поредният пример за 
неравностойното положение на българския бизнес спрямо конкурентите му на международните пазари”, изтъква Павлина 
Илиева от ОБТ. 
 
√ Спад на борсите в Европа въпреки ускоряването на бизнес активността в еврозоната 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно понижения в ранната търговия в понеделник, 
водени от загубите в технологичния сектор, докато анализаторите продължават да следят отблизо развитието на 
конфликта между Русия и Украйна, пише Ройтерс. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 1,97 пункта, или 0,43% до 458,84 пункта. Немският показател DAX отчете 
спад от 45,15 пункта, или 0,3%, до 14 997,37 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE напредна с 4,62 пункта, 
или 0,06%, до 7 518,24 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 52,12 пункта, или 0,75%, до 6 877,51 пункта. 
След като стана ясно, че президентът на САЩ Джо Байдън и руският му колега Владимир Путин се споразумяха по принцип 
за провеждане на среща, посветена на кризата в Украйна, Кремъл заяви, че все още няма конкретни планове за среща на 
върха. 
„Европа ще бъде особено засегната от прекъсване на търговските отношения с Русия“, коментира Улрих Лойхтман, 
ръководител на FX и стокови изследвания в Commerzbank. 
Съединените щати и Великобритания многократно предупреждават, че Русия е на път да нахлуе в Украйна, стъпка, според 
която Вашингтон и Лондон ще предизвика най-големия конфликт от края на Втората световна война насам. 
„Предложената среща на върха може да подобри настроенията днес, но много неща бълбукат под повърхността“, пишат 
Джим Рийд, Хенри Алън и Тим Уесел от Deutsche Bank в бележка. 
STOXX 600 започна търговията с негативни нагласи, удължавайки загубите от миналата седмица на фона на нарастващото 
геополитическо напрежение и страхове от агресивното затягане на политиката от Федералния резерв на САЩ и други 
централни банки в опит за укротяване на инфлационните рискове. 
Eвропейският регионален технологичен индекс SX8P се понижи с 1,79% и върви към четвърта поредна сесия на спад. 
Секторът, заедно с европейския бенчмарк STOXX 600, прекара седем от осемте седмици от началото на годината на 
червено. 
На пазара се отразиха данните, че бизнес активност в еврозоната е нараснала през февруари. Общият PMI индекс на HIS 
Markit достигна 55,8 пункта спрямо 52,3 пункта през януари – най-ниското ниво от февруари 2021 г. 
PMI индексът в сферата на услугите, която е водеща в региона на единната валута, се повиши до 3-месечен връх от 55,8 
пункта в сравнение с 51,1 пункта през януари. Промишленият PMI индекс нарасна до 58,7 пункта спрямо 58,4 пункта 
предходния месец. Границата от 50 пункта разделя растежа от свиването. 
Акциите на френския производител на ваксини Valneva поскъпнаха с 1,56%, след като той заяви, че шотландското му 
подразделение е получило безвъзмездна помощ от до 20 милиона паунда (27 милиона долара), за частично финансиране 
на научноизследователска и развойна дейност по ваксината на компанията срещу COVID-19. 
Спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси се понижиха в петък, записвайки втори пореден седмичен спад, след като нарастващото 
напрежение между Русия и Украйна притесни инвеститорите, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 232,85 пункта, или 0,68%, до 34 079,18 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 31,39 пункта, или 0,72%, до 4 348,87 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 168,65 пункта от стойността си, или 1,23%, завършвайки сесията при ниво от 13 548,07 пункта. И 
трите бенчмарка регистрираха седмичен спад от над 1%. 
Напрежението Русия и Украйна продължи да играе водеща роля при движенията на пазара. „Уолстрийт джърнъл“ съобщи 
по обед в петък, че американските служители очакват атака от Русия след няколко дни. 
„Инвеститорите избягват да поемат рискове в момента, тъй като има вероятност противопоставянето между Запада и Русия 
в крайна сметка да доведе до някакъв наземен конфликт“, коментира Едуард Моя от Oanda. „Уолстрийт ще остане нервен, 
докато не видим сериозна деескалация“, добави той. 
Търговията в петък беше особено волатилна, като цените на природния газ, суровия петрол и енергийните акции 
поевтиняха. Цените на книжата на Schlumberger и Devon Energy се понижиха съответно с 2,195 и 0,85%. 
Най-големи загуби в Dow регистрира Intel, чиито акции поевтиняха с 5,32%, след като Bank of America запази ниския си 
рейтинг за книжата на производителя на чипове. 
Инвеститорите продължават да анализират и перспективите за промяната в политиката на Федералния резерв. 
Гуверньорът на Фед в Сейнт Луис Джеймс Булард продължава да призовава за по-агресивни действия от страна на 
централната банка, предупреждавайки, че инфлацията може да излезе извън контрол, ако Фед не вдигне лихвите 
значително. Булард заяви по-рано, че Фед трябва да повиши основния си лихвен процент с 50 базисни пункта през март и 
че иска увеличение с пълен процентен пункт, или 100 базисни пункта, до юли. 
„Независимо дали става дума за геополитика, дали става дума за пазара на труда или за проблеми с доставките – каквото 
и да погледнете, всичко сочи към инфлацията“, каза Рич Бърнщайн, главен изпълнителен директор на Richard Bernstein 
Advisors, пред „Closing Bell“ в петък. 
Президентът на Фед в Ню Йорк Джон Уилямс каза в петък, че не вижда никаква убедителна причина централната банка да 
предприеме голяма стъпка в началото на цикъла на увеличение на лихвите, но добави, че по-късно тя може да реши да 
ускори темпото на повишение. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в понеделник, докато 
инвеститорите продължават да анализират ситуацията по границата между Украйна и Русия, а Народната банка на Китай 
остави едногодишния си лихвен процент без промяна, предаде Си Ен Би Си. 
Китайската централна банка запази основния лихвен процент по едногодишни кредити на ниво от 3,7%, отговаряйки на 
очакванията на всички 24 финансови институции, анкетирани от Ройтерс. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе остана почти без промяна при равнище от 3 490,61 
пункта, докато по-малкият индекс Shenzhen Composite напредна с 14,01 пункта, или 0,61%, до 2 325,80 пункта. Хонконгският 
показател Hang Seng записа спад от 157,64 пункта, или 0,65%, до 24 170,07 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 211,2 пункта, или 0,78%, до 26 910,87 пункта. 
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Южнокорейският бенчмарк Kospi отчете спад от 0,72 пункта, или 0,03%, до 2 743,8 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши с 11,9 пункта, или 0,16%, до 7 233,6 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижниея в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 5,42 пункта, или 0,87%, до 618,66 пункта. BGBX40 се понижи с 0,78 пункта, или 0,55%, до 141,39 пункта. 
BGTR30 изтри 0,15 пункта от стойността си, или 0,02%, достигайки ниво от 703,60 пункта. BGREIT се задържа на равнище от 
166,09 пункта. 
 
√ Еврото падна под прага от 1,13 долара 
Курсът на еврото днес падна под прага от 1,13 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се котираше за 1,1298 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1338 долара. 
 
√ Рязък скок на цените на петрола на фона на ескалацията не геополитическото напрежение 
Цените на петрола се повишиха с над 2 долара за барел в ранната търговия днес на фона на опасенията от проблеми с 
доставките заради поредната ескалация на напрежението между Русия и Украйна, след като Москва призна 
независимостта на Донецката народна република и Луганската народна република и изпрати войски там, предаде Ройтерс. 
Ходът на Москва предизвика осъждане от западните правителства, като представили на САЩ заявиха, че Вашингтон 
планира да обяви нови санкции срещу Русия заедно със своите съюзници. Президентът на САщ Джо Байдън издаде 
изпълнителна заповед за забрана на американската бизнес дейност в двата отцепили се региона в Източна Украйна 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 2,10 долара, или 2,20%, до 97,49 долара за барел. Цената на 
американския лек суров петрол WTI се повиши с 3,33 долара, или 3,66%, до 94,40 долара за барел. 
Анализаторът на суровините от Commonwealth Bank Вивек Дар заяви, че е малко вероятно правителствата на САЩ и Европа 
да наложат петролни или газови санкции на Русия, ако тя нахлуе по-навътре в Украйна, тъй като това ще нарани и самите 
тях. 
В същото време обаче Русия не може да задържи доставките на петрол и газ като отговор срещу западни санкции, добави 
той. 
Анализаторите казват, че големият въпрос, който виси над петролния пазар, е дали руският енергиен износ действително 
ще бъде нарушен, ако Москва продължи с пълномащабна инвазия в Украйна и западните правителства наложат санкции 
срещу руските финансови институции. 
„С изключение на възможността САЩ и Европа да хвърлят Украйна под автобуса и да изпълнят всички искания на Путин, 
петролът Брент рано или късно ще тества прага от 100 долара за барел“, каза анализаторът на OANDA Джефри Хайли. 
 
√ Цената на никела надхвърли десетгодишен максимум 
Цената на никела в хода на търговията на Лондонската метална борса (LME) в понеделник се покачи над 24,6 хил. долара 
за тон за първи път от август 2011 г., предава ТАСС, цитирайки борсовите данни. 
Към 10:53 московско време цената на метала се повиши с 1,93% до 24 610 долара за тон. До 12:01 московско време цената 
на никела се забави, като се търгуваше на 24 530 долара за тон (+1,6%). 
"Цената на никела се покачва на фона на очакваното увеличение на търсенето на метала в Китай благодарение на мерките, 
обявени от местните власти за стимулиране на икономиката. Китайските производители на неръждаема стомана 
консумират повече от половината от световното производство на никел", коментира пред ТАСС Дмитрий Смолин, старши 
анализатор по металургия в инвестиционна банка "Синара".  
"През последните месеци борсовите запаси от никел намаляват и сега са на сравнително ниски нива, което също допринася 
за повишаване на цената на метала. Освен това възможните западни санкции срещу Русия също могат да бъдат един от 
факторите за повишаване на цената на никела, тъй като страната ни е един от ключовите производители и съответно 
доставчици на този метал на световния пазар", отбеляза Смолин.  
 
√ "Кофас": Нарушенията в доставките и високата инфлация ще се отразят на глобалната икономика 
Нарушенията във веригите за доставки и високата инфлация ще се отразят на ръста на икономиката. Това предупреждават 
експертите на "Кофас". 
Прекъсванията на доставките и недостигът на материали вероятно ще продължат. Това е и причината експертите 
на компанията за кредитно застраховане "Кофас" да намалят прогнозите си за увеличението на брутния вътрешен продукт 
(БВП) през 2022 г. за страни от Европа, както и за САЩ и Китай. 
Въпреки че възстановяването продължава, неплатежоспособността, която все още е с ниски нива - включително в САЩ, 
Франция и Германия, постепенно се очаква да нарасне през 2022 г., както в момента става във Великобритания, се посочва 
в редовния доклад на "Кофас" за състоянието на световната икономика.   
Основното притеснение за всички икономики през 2022 г. е инфлацията, смятат анализаторите на "Кофас".  С 
продължаващия скок на цените на стоките, подхранван от кратковременната инертност на веригата за доставки и 
геополитическото напрежение, инфлацията се превръща в основен риск за икономиките през 2022 година. В момента тя 
се движи и от цените на промишлените стоки в много икономики, тъй като компаниите прехвърлят увеличението на 
производствените разходи върху потребителските цени.  
Норвегия регистрира най-високия търговски излишък в цялата си история, благодарение на активния износ на петрол и 
газ. Много африкански държави, дори засегнатите от въоръжени конфликти и политически катаклизми, все още се 

https://tass.ru/ekonomika/13781115


23 

 

възползват от високите цени на енергията, минералите, дървения материал и селскостопанските продукти. В САЩ 
проблемите с инфлацията и предлагането намалиха темпа на възстановяване. Докато растежът на БВП се очаква да остане 
стабилен през 2022 г. (3,7 на сто), тези фактори ще продължат да оказват влияние върху активността. През четвъртото 
тримесечие на 2021 г. годишната инфлация достигна 7 процента - най-високото ниво от 40 години насам. В отговор 
Управлението за федерален резерв на САЩ намекна за предстоящо повишаване на лихвите, което предизвика затягане на 
паричната политика в някои развиващи се страни.  
В Европа прекъсванията във веригите за доставки, съчетани със силното търсене, доведоха до по-високи цени на 
производителите и на енергията. Германия отчита най-високата си инфлация от над 30 години. Ситуацията е динамична и 
в останалата част от еврозоната: инфлацията остава умерена във Франция, докато цените в Испания се повишават. Във 
Великобритания инфлацията се повиши до 5,4 на сто и така "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) стана първата голяма 
централна банка, която повиши лихвения си процент през декември 2021 година. 
Основният сценарий, който прогнозират експертите на "Кофас", включва инфлация на близки до  пиковите стойности, 
която обаче ще отслабне, тъй като цените на енергията ще се понижат, а проблемите във веригите за доставки ще 
отслабнат през втората половина на годината. 
 
Cross.bg 
 
√ Радев: Признаването на ДНР и ЛНР обрича усилията за деескалация 
Признаването на т. нар. Донецка народна република и Луганска народна република от Руската федерация обрича усилията 
за деескалация на конфликта в Украйна и води до нарастване на напрежението в целия регион. Това заявява президентът 
Румен Радев в публикация в Twitter. 
„Устойчиво решение на тази криза не може да бъде намерено чрез нарушаване на международното право и с военни 
средства”, категоричен е още държавният глава. 
 
√ Петков: Не признавам независимостта на ДНР и ЛНР 
"Осъждам решението на руския президент да признае Донецк и Луганск за независими републики. Продължаваме да 
подкрепяме териориалната цялост на Украйна, с нейните международно признати граници". Това написа българският 
премиер Кирил Петков в профила си в Twitter като коментар на изявлението на Владимир Путин. 
"Международното право трябва да се спазва. Ние, европейците, ще продължим да говорим в един глас в негова защита", 
пише още Петков. 
 
√ Асен Василев: Допълнителни средства от бюджета – само срещу действия и резултати 
В предаването „Лице в лице“ по бТВ Асен Василев, по повод отпадането на зеления сертификат, каза че по-скоро това е 
позитивна стъпка. Минахме през доста тежка вълна на COVID-19, без да се затваря икономиката и зеленият сертификат 
изигра своята роля. 
По темата с бюджета финансовият министър посочи, че това е бюджет на инвестициите. 
,,Това е бюджет, с който ние инвестираме в човешки капитал, образование, здравеопазване, а от друга страна и в много 
сериозни капиталови инвестиции'', обясни вицепремиерът. 
Той допълни, че в Бюджет 2022 има заложени достатъчно реформи и подчерта, че всички допълнителни средства в 
бюджета отсега-нататък ще бъдат отпускани само срещу реални действия и реални резултати. 
Реформата е в точно това – този, който иска и вика, няма да получи пари, а този, който произведе реален продукт, 
категоричен бе Асен Василев. 
На въпрос за протестите на полицаите финансовият министър отбеляза, че "когато има реформа в дадена система, тогава 
идва увеличението на заплатите". 
По темата със съдебната власт Василев заяви, че към момента прокуратурата е неефективна. 
Няма значение кой е главен прокурор, а какво върши прокуратурата, а тя в момента не си върши работата, допълни той и 
уточни, че се работи по промени в Закона за съдебната власт. 
Вицепремиерът увери, че няма конфликт между правителството и президента, определяйки тона между двете страни като 
"нормална политическа дискусия". 
По отношение на пенсионната система Асен Василев посочи, че пред нея стоят два основни проблема за решаване – 
недофинансирането и чувството за несправедливост. 
България трябва да продължи да бъде ядрена държава, имаме нужди от нови ядрени мощности. Много ясно е записано 
какъв е пътят в коалиционното споразумение. Трябва да направим сметката. Площадката в Белене не е подходяща според 
мен, но ще бъде направен детайлен анализ, коментира финансовият министър и вероятността за изграждането на АЕЦ 
"Белене". 
 
√ 142 автобусни превозвачи получиха 9, 3 млн. лв., още 17 млн. лв. ще бъдат изплатени на 281 фирми 
Със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев, през последната седмица бяха изплатени над 9,3 
млн. лв. на 142 автобусни превозвачи. Средствата са отпуснати във връзка с подпомагането на предприятия, които понасят 
загуби в резултат на извънредната епидемиологична обстановка. 
Предстои да се изплатят още над 17 млн. лева на  281 допустими кандидати. В процедура по разглеждане и оценка са 142 
заявления. 
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Подаването на заявления в Системата за управление на национални инвестиции започна на 10 декември 2021 г. Крайният 
срок за подаване на заявленията беше 23 декември 2021 г. 
Заявленията се подават изцяло по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции.   
Осигуряването на финансова подкрепа за българските микро, малки, средни и големи предприятия, както и предприятия 
по смисъла на чл.4, ал.9 от Закона за малките и средните предприятия, извършващи автобусни превози е по процедура 
„Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за 
превоз на пътници“. 
 
√ Володимир Зеленски: Не ни е страх 
Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че признаването от Русия на независимостта на Донецката и 
Луганската народна република е нарушение на целостта и суверенитета на територията на страната му. Той подчерта, че 
международните граници на Украйна ще останат непроменени независимо от изявленията на Москва. Действията на Русия 
унищожават усилията за постигане на мир. 
"Не ни е страх", подчерта Зеленски в изявление към украинците, цитирано от Ройтерс и Би Би Си. Той допълни, че очаква 
ясни и ефективни стъпки от своите международни партньори. 
Украинският държавен глава също е поискал извънредна среща на високо равнище между него и лидерите на Русия, 
Германия и Франция. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Версиите за пожара, който избухна на ферибот в Йонийско море – има ли нарушения и как продължава 
разследването; 

- Лекарите в битката с пандемията – неврохирургът проф. Николай Габровски – как ще се отрази разхлабването на 
мерките; 

- Сметките в бюджета за тази година – между очакванията и реалностите – депутатът от ДПС д-р Хасан Адемов; 
Нова телевизия,  „Здравей  България”  

- Все по-близо ли е войната? На живо от Киев – бившият посланик на Украйна в България Микола Балтажи. В 
студиото – анализаторите Милен Керемедчиев и Славчо Велков; 

- Операция на живот и смърт: на живо от о. Корфу. Има ли надежда за издирваните българи?; 
- Експеримент на NOVA: Колко хранителни продукти могат да купят българите и европейците със средната 

заплата, която получават? Отговорът – в „На твоя страна”. 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Чудото Брезница - 20 цеха работят от униформи за немската армия до мюсюлманска храна; 
в. 24 часа - Измамници крадат логото, дизайна и съдържание на сайта "24 часа"; 
в. Монитор - Цакат ни с 1,50 лв. такса за теглене от банкомат; 
в. Телеграф - 63 900 стават столичани в повече; 
в. Труд - Бил Гейтс: Следващата пандемия вече идва; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Мерките падат на 20 март, ресторантьори пускат без сертификат още от 24.11.; 
в. 24 часа - Кмет само 2 мандата - според управляващите "лекарство" срещу корупция, според юристи няма такава 
рецепта в конституцията; 
в. 24 часа - Питат Кьовеши иска ли и делото срещу певицата; 
в. Монитор - Финансова ревизия установи: 200 хил. лв. източени от онкоболницата в Благоевград; 
в. Монитор - Все още 7 българи без следа от горящия ферибот; 
в. Монитор - Средната заплата в IT бизнеса гони 5000 лева; 
в. Телеграф - Петков и Ковачевски не се поддават на провокации; 
в. Телеграф - Тирът виси по 32 ч. на границата; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Руси Алексиев, зам.-председател на софийския градски съд и ръководител на наказателното отделение: Като 
гражданин и аз улавям усещане за липсата на справедливост, но съдът е арбитър, а битката с корупцията водят МВР и 
прокуратурата; 
в. Монитор - Проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ и председател на Съвета на ректорите: Висшите училища не трябва 
да се сливат насила, а под формата на консорциум; 
в. Телеграф - Д-р Румен Велев, директор на АГ болница "Шейново": Българката с първо бебе на 29 години; 
в. Труд - Асим Адемов, евродепутат от ГЕРБ, пред "Труд": Кирил Петков се превръща в основен проблем на България; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Фонд "Стамболов" - но с още 2 инструмента за повече талантливи и образовани тук; 
в. Монитор - Защо младите избират да развиват наука в БАН; 
в. Телеграф - За кого бръмчи камионът?; 
в. Труд - Ще каже ли Скопие "мерси!"; 
в. Труд - За какво се използват офшорните компании? Не само за криене на милиарди. 
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√ Предстоящи събития в страната на 22 февруари 
София 

- От 10:30 ч. на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще приеме представители на организации и 
сдружения на българите в Република Северна Македония. 

- От 10:30 ч. в зала „Европа“ в сградата на КНСБ, площад Македония ще се проведе кръгла маса за иновативни 
методи в обучението на млади водачи. 

- Във връзка с монтаж на спирателен кран на ул. „Парчевич“, кв. „Център“, се налага спиране на водоподаването 
от 09:30 до 17:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: ул. „Парчевич“ от бул. „Христо 
Ботев“ до ул. „Княз Борис-I“ и ул. „Цар Самуил“ от „Неофит Рилски“ до ул. „Парчевич“, съобщиха от "Софийска 
вода". 

- От 10:00 ч. Асоциацията на индустриалния капитал в България организира кръгла маса за представяне на Доклад 
за идентифицираните основни и специфични умения по ключови професии/длъжности в 13 икономически 
дейности (сектора) по проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие на дигиталните умения“ ‘чрез платформата 
ZOOM.  

*** 
Пловдив 

- Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще проведe среща в Пловдив с Консултативния съвет към 
Тракия икономическа зона - Въглеродно-неутрална индустриална зона (ТИЗ-ВНИЗ).  

*** 
Бургас 

- От 13:00 ч. в зала „Компас“ на хотел „България“ Бургас ще е домакин на първия регионален форум за 
авиосвързаност и туризъм. 

- От 9.00 часа в Културен дом на НХК Общински съвет – Бургас ще проведе редовно заседание. 
*** 
Велико Търново 

- От 11:00 ч. до 12:00 ч ще бъде ограничен достъпа на посетители до Архитектурно-музеен резерват „Царевец“. 
Екипът на Регионален исторически музей - Велико Търново преминава към ефективните протестни действия, 
заради обидните и необмислени параметри на средствата, предвидени за развитие на културните институти в 
подготвяния Закон за държавния бюджет за 2022 година. 

*** 
Стара Загора 

- От 12:00 ч. в офиса на партията ръководството на групата на общинските съветници от ГЕРБ - Стара Загора ще 
даде пресконференция във връзка с предстоящото заседание на Общинския съвет. 

*** 
Шумен 

- От 10:00 ч., в зала 203 на общината ще има брифинг на тема: Реализацията на проект „Създаване и представяне 
на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен“. 

 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2021 г. до днес може да намерите на 
адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и пълен 
архив на изданията от 2011 г. до 2020 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966

