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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ 70% от предприятията считат, че дигитализацията е от ключово значение за развитие на успешна дейност 
АИКБ представи необходимите основни и специфични дигитални умения за 67 ключови професии в 13 икономически 
дейности 

 
70% от предприятията в България считат, че дигитализацията е от ключово значение за развитие на успешна дейност. Това 
показват данните на Асоциация на индустриалния капитал в България от проведено изследване в 116 предприятия от 13 
икономически дейности. Като най-сериозно влияние е отчетено при компаниите от „Въздушен транспорт“, „Издателска 
дейност“, „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“, „Обработка на кожи и производство на обувки“ и 
„Производство на почистващи препарати“ – 100%, а най-слабо в „Растениевъдство и животновъдство“ – малко над 36 на 
сто. 
Резултатите бяха представени на специално организирана кръгла маса, на която бяха обсъдени установените от АИКБ 
основни и специфични умения в ключовите професии/длъжности. Участие в събитието взеха заместник-министър на труда 
и социалната политика Иван Кръстев, изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов, председателят на 
Националната агенция за професионално образование и обучения инж. Марияна Павлова, както и представители на 
социалните партньори. 
„Основната цел на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие ни дигиталните умения“, който АИКБ изпълнява е да 
допринесе за привеждане на дигиталните умения и знания в съответствие с нуждите на бизнеса, а оттам и 
ускоряване на дигитализацията в българските предприятия. Чрез реализацията му ще се осигури връзка между 
необходимите знания и умения и изискванията на бъдещия пазар на труда за постигане на конкурентна и развиваща 
се икономика, основаваща се на технологичното развитие и осигуряваща устойчиви работни места“, заяви д-р 
Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията и ръководител на проекта. 
 

 
 
На база на проведеното проучване са идентифицирани 67 ключови професии/длъжности, както и основните и 
специфичните дигитални умения, които се  изискват за всяка една от тях. Те са разделени в пет категории, според 
Европейската рамка на дигиталните компетентности DigComp 2.1. Това са „Грамотност, свързана с информация и данни“, 
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„Комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии“, „Създаване на дигитално съдържание“, „Безопасност“ и 
„Решаване на проблеми“. 
Сред представените професии бяха агроном, инженер-технолог, моделиер на облекла, инженер химик, монтьор на 
радиоапаратура, самолетен пилот, библиотекар, дизайнер на печатни издания и ръководител набиране на персонал. 
Най-значителен дял от знания и умения за всички професии се отчитат в категорията „Грамотност, свързана с информация 
и данни“. В нея се включват сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание, както и 
умения за управление и оценяване на данни. На второ място се нарежда безопасността с уменията за защита на личните 
данни, дигитални устройства и дигитално съдържание. 
Следват „Комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии“ и „Решаване на проблеми“. Като изключително 
важни умения, които трябва да притежават заетите лица са уменията за взаимодействие по цифров път с колеги, партньори 
и други лица и организации, както и тези за споделяне на данни, информация и дигитално съдържание. При решаването 
на проблеми най-често работниците и служителите трябва да притежават умения за решаване на технически проблеми и 
умения за идентифициране на потребности и намиране на технологични решения за удовлетворяване на потребностите. 
„Проекти като този на АИКБ са образци затова как може и трябва да се ангажират публични средства, за да се развие 
пазара на труда у нас, така че да отговаря на бъдещите изисквания. Това е и в основата за правилно формиране и 
изпълнение на социалните политики, които МТСП иска да осъществява чрез съвместна работа със социалните 
партньори. Истинската добавена стойност в българската икономика идва от развитието на знанията и уменията 
на работници, служители и мениджъри. Затова в министерството сме планирали политики с обща визия в периода 
2021 – 2027 г. За целта са предвидени инвестиции за развитие на пазара на труда за близо 2 млрд. лв., чрез които ще 
обхванат 600 000 души“, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев. 
За изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов проектът, който АИКБ и другите социални партньори 
изпълняват е от изключителна важност, тъй като агенцията ще е най-големия ползвател на данните и резултатите от него. 
„В момента има една празнота в практическите насочености за дигиталните умения, които трябва да притежават 
служителите и работниците. С реализирането на проекта АЗ ще има много по-ясна визия как по най-подходящ начин 
да подпомогне безработните лица да се реализират на пазара на труда“, допълни още той. 
Сред най-важните преимущества, които предоставя дигитализацията предприятията са посочили развитието на 
високотехнологични производства, намаляване на разходите и сроковете за производство, постигане на по-висока 
производителност и качество на продукцията, повишаване на конкурентоспособността, формиране на високообразовани 
кадри и други. 
Като част от перспективите, които дигитализацията открива са намаления стрес, напрежение и отговорност, 
усъвършенстване на организацията на работа, бързата комуникация, по-бързото въвеждане на нови продукти, създаване 
на условия за устойчиво развитие. 
Въпреки многобройните позитивни процеси, които дигитализация ще насърчи участниците в изследването считат, че има 
и сериозни рискове, които може да бъдат създадени. Сред тях са липса на финансов ресурс за осъществяване на процесите 
на дигитализация, липса на квалифицирани кадри и създаване на зависимост от специалисти с определена квалификация, 
оскъпяване на производството, кибератаки, кражба на авторски права, интелектуална собственост и лични данни и големи 
икономически щети при грешка. 
По думите на инж. Марияна Павлова идентифицирането на нуждите на заетите лица от дигитални умения ще даде 
възможност за изготвяне на специални профили за ключови професии, така че да отговарят на непрекъснато променящия 
се пазар на труда. 
 
БТА 
 
√ Според 70 на сто от предприятията дигитализацията е от ключово значение за развитие на успешна дейност, сочи 
изследване 
Седемдесет на сто от предприятията в България считат, че дигитализацията е от ключово значение за развитие на успешна 
дейност. Това показват данните на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) от проведено изследване в 
116 предприятия от 13 икономически дейности, съобщиха от Асоциацията. Най-сериозно влияние е отчетено при 
компаниите от "Въздушен транспорт", "Издателска дейност", "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила", 
"Обработка на кожи и производство на обувки" и "Производство на почистващи препарати" – 100 процента, а най-слабо в 
"Растениевъдство и животновъдство" – малко над 36 на сто. 
Резултатите бяха представени на специално организирана кръгла маса, на която бяха обсъдени установените от АИКБ 
основни и специфични умения в ключовите професии/длъжности. Участие в събитието взеха заместник-министърът на 
труда и социалната политика Иван Кръстев, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Смилен Вълов, 
председателят на Националната агенция за професионално образование и обучения инж. Марияна Павлова, както и 
представители на социалните партньори. 
Сред най-важните преимущества, които предоставя дигитализацията, предприятията са посочили развитието на 
високотехнологични производства, намаляване на разходите и сроковете за производство, постигане на по-висока 
производителност и качество на продукцията, повишаване на конкурентоспособността, формиране на високообразовани 
кадри и други. 
"Основната цел на проект BG05M9OP001-1.128-0004 "Развитие ни дигиталните умения", който АИКБ изпълнява е да 
допринесе за привеждане на дигиталните умения и знания в съответствие с нуждите на бизнеса, а оттам и ускоряване на 
дигитализацията в българските предприятия. Чрез реализацията му ще се осигури връзка между необходимите знания и 
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умения и изискванията на бъдещия пазар на труда за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се 
на технологичното развитие и осигуряваща устойчиви работни места", заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на 
Асоциацията и ръководител на проекта. 
На база на проведеното проучване са идентифицирани 67 ключови професии/длъжности, както и основните и 
специфичните дигитални умения, които се изискват за всяка една от тях. Те са разделени в пет категории, според 
Европейската рамка на дигиталните компетентности DigComp 2.1. Това са "Грамотност, свързана с информация и данни", 
"Комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии", "Създаване на дигитално съдържание", "Безопасност" и 
"Решаване на проблеми". 
Сред представените професии бяха агроном, инженер-технолог, моделиер на облекла, инженер химик, монтьор на 
радиоапаратура, самолетен пилот, библиотекар, дизайнер на печатни издания и ръководител набиране на персонал. 
"Проекти като този на АИКБ са образци за това как може и трябва да се ангажират публични средства, за да се развие 
пазара на труда у нас, така че да отговаря на бъдещите изисквания. Това е и в основата за правилно формиране и 
изпълнение на социалните политики, които МТСП иска да осъществява чрез съвместна работа със социалните партньори. 
Истинската добавена стойност в българската икономика идва от развитието на знанията и уменията на работници, 
служители и мениджъри. Затова в министерството сме планирали политики с обща визия в периода 2021-2027 г. За целта 
са предвидени инвестиции за развитие на пазара на труда за близо 2 млрд. лв., чрез които ще се обхванат 600 000 души", 
каза заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев. 
За изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Смилен Вълов проектът, който АИКБ и другите социални партньори 
изпълняват, е от изключителна важност, тъй като агенцията ще е най-големият ползвател на данните и резултатите от него. 
"В момента има една празнота в практическите насочености за дигиталните умения, които трябва да притежават 
служителите и работниците. С реализирането на проекта Агенцията ще има много по-ясна визия как по най-подходящ 
начин да подпомогне безработните лица да се реализират на пазара на труда", допълни още той. 
По думите на инж. Марияна Павлова идентифицирането на нуждите на заетите лица от дигитални умения ще даде 
възможност за изготвяне на специални профили за ключови професии, така че да отговарят на непрекъснато променящия 
се пазар на труда.  
 
Мениджър 
 
√ Дигитализацията, без която не можем 
Дигитализацията има ключова роля за успешната дейност на фирмите. Това считат 70% от предприятията в България 
(АИКБ), показват обобщените данни от допитване на Асоциация на индустриалния капитал в България, проведено в 116 
предприятия от 13 икономически дейности. Най-сериозно влияние - на 100%,  има дигитализацията на процесите в 
компании от „Въздушен транспорт“, „Издателска дейност“, „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“, 
„Обработка на кожи и производство на обувки“ и „Производство на почистващи препарати“. Най-малко влияние има в 
„Растениевъдство и животновъдство“ – малко над 36 на сто. 
Резултатите от допитването бяха представени на кръгла маса, на която бяха обсъдени основните и специфични умения в 
ключовите професии и длъжности, установени ат АИКБ. 
От проучването са идентифицирани 67 ключови професии и длъжности и съответстващите им основните и специфичните 
дигитални умения, които се  изискват за тях. Те са разделени в пет категории, според Европейската рамка на дигиталните 
компетентности DigComp 2.1. Това са „Грамотност, свързана с информация и данни“, „Комуникация и сътрудничество чрез 
дигитални технологии“, „Създаване на дигитално съдържание“, „Безопасност“ и „Решаване на проблеми“. Сред 
представените професии бяха агроном, инженер-технолог, моделиер на облекла, инженер химик, монтьор на 
радиоапаратура, самолетен пилот, библиотекар, дизайнер на печатни издания и ръководител набиране на персонал. 
Най-значителен дял от знания и умения за всички професии се отчитат в категорията „Грамотност, свързана с информация 
и данни“. В нея се включват сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание, както и 
умения за управление и оценяване на данни. На второ място се нарежда безопасността с уменията за защита на личните 
данни, дигитални устройства и дигитално съдържание. 
Следват „Комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии“ и „Решаване на проблеми“. Като изключително 
важни умения, които трябва да притежават заетите лица са уменията за взаимодействие по цифров път с колеги, партньори 
и други лица и организации, както и тези за споделяне на данни, информация и дигитално съдържание. При решаването 
на проблеми най-често работниците и служителите трябва да притежават умения за решаване на технически проблеми и 
умения за идентифициране на потребности и намиране на технологични решения за удовлетворяване на потребностите. 
Изследването е част от проект BG05M9OP001-1.128-0004 "Развитие ни дигиталните умения", който АИКБ изпълнява. 
„Основната му цел е да допринесе за привеждане на дигиталните умения и знания в съответствие с нуждите на бизнеса, а 
оттам  - до ускоряване на дигитализацията в българските предприятия. Чрез реализацията му ще се осигури връзка между 
необходимите знания и умения и изискванията на бъдещия пазар на труда за постигане на конкурентна и развиваща се 
икономика, основаваща се на технологичното развитие и осигуряваща устойчиви работни места", заяви д-р Милена 
Ангелова, главен секретар на Асоциацията и ръководител на проекта. 
„Проекти като този са образци затова как може и трябва да се ангажират публични средства, за развитие на пазара на труда 
у нас, така че да отговаря на бъдещите изисквания. Истинската добавена стойност в българската икономика идва от 
развитието на знанията и уменията на работници, служители и мениджъри. В Министерството сме планирали политики в 
периода 2021-2027 г., като предвидените инвестиции за развитие на пазара на труда за близо 2 млрд. лв. и ще обхванат 
600 000 души“,  посочи на срещата Иван Кръстев, каза заместник-министър на труда и социалната политика. 
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Според Смилен Вълов, изпълнителен директор на Агенция по заетостта, проектът, който АИКБ и другите социални 
партньори изпълняват, е от изключителна важност, тъй като ведомството ще е най-големия ползвател на данните и 
резултатите от него. 
 
бТВ 
 
√ 70% от предприятията считат, че дигитализация е от ключово значение за развитие на успешна дейност 
АИКБ представи необходимите основни и специфични дигитални умения за 67 ключови професии в 13 икономически 
дейности 
70% от предприятията в България считат, че дигитализацията е от ключово значение за развитие на успешна дейност. Това 
показват данните на Асоциация на индустриалния капитал в България от проведено изследване в 116 предприятия от 13 
икономически дейности. Като най-сериозно влияние е отчетено при компаниите от „Въздушен транспорт“, „Издателска 
дейност“, „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“ – 100%, а най-слабо в „Растениевъдство и 
животновъдство“ – малко над 36 на сто. 
Резултатите бяха представени на специално организирана кръгла маса, на която бяха обсъдени установените от АИКБ 
основни и специфични умения в ключовите професии/длъжности. Участие в събитието взеха заместник-министър на труда 
и социалната политика Иван Кръстев, изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов, председателят на 
Националната агенция за професионално образование и обучения инж. Марияна Павлова, както и представители на 
социалните партньори. 
„Основната цел на проект „Развитие ни дигиталните умения“, който АИКБ изпълнява е да допринесе за привеждане на 
дигиталните умения и знания в съответствие с нуждите на бизнеса, а оттам и ускоряване на дигитализацията в българските 
предприятия. Чрез реализацията му ще се осигури връзка между необходимите знания и умения и изискванията на 
бъдещия пазар на труда за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се на технологичното 
развитие и осигуряваща устойчиви работни места“, заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията и 
ръководител на проекта. 
На база на проведеното проучване са идентифицирани 67 ключови професии/длъжности, както и основните и 
специфичните дигитални умения, които се  изискват за всяка една от тях. Те са разделени в пет категории, според 
Европейската рамка на дигиталните компетентности DigComp 2.1. Това са „Грамотност, свързана с информация и данни“, 
„Комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии“, „Създаване на дигитално съдържание“, „Безопасност“ и 
„Решаване на проблеми“. 
 „Проекти като този на АИКБ са образци затова как може и трябва да се ангажират публични средства, за да се развие 
пазара на труда у нас, така че да отговаря на бъдещите изисквания. Това е и в основата за правилно формиране и 
изпълнение на социалните политики, които МТСП иска да осъществява чрез съвместна работа със социалните партньори. 
Истинската добавена стойност в българската икономика идва от развитието на знанията и уменията на работници, 
служители и мениджъри. Затова в министерството сме планирали политики с обща визия в периода 2021 – 2027 г. За целта 
са предвидени инвестиции за развитие на пазара на труда за близо 2 млрд. лв., чрез които ще обхванат 600 000 души“, 
каза заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев. 
За изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов проектът, който АИКБ и другите социални партньори 
изпълняват е от изключителна важност, тъй като агенцията ще е най-големия ползвател на данните и резултатите от него. 
„В момента има една празнота в практическите насочености за дигиталните умения, които трябва да притежават 
служителите и работниците. С реализирането на проекта АЗ ще има много по-ясна визия как по най-подходящ начин да 
подпомогне безработните лица да се реализират на пазара на труда“, допълни още той. 
Сред най-важните преимущества, които предоставя дигитализацията предприятията са посочили развитието на 
високотехнологични производства, намаляване на разходите и сроковете за производство, постигане на по-висока 
производителност и качество на продукцията, повишаване на конкурентоспособността, формиране на високообразовани 
кадри и други. 
 
Econ.bg 
 
√ За 70% от предприятията дигитализация е от ключово значение за развитие на успешна дейност 
АИКБ представи необходимите основни и специфични дигитални умения за 67 ключови професии в 13 икономически 
дейности 
70% от предприятията в България считат, че дигитализацията е от ключово значение за развитие на успешна дейност. Това 
показват данните на Асоциация на индустриалния капитал в България от проведено изследване в 116 предприятия от 13 
икономически дейности. Като най-сериозно влияние е отчетено при компаниите от „Въздушен транспорт“, „Издателска 
дейност“, „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“, „Обработка на кожи и производство на обувки“ и 
„Производство на почистващи препарати“ – 100%, а най-слабо в „Растениевъдство и животновъдство“ – малко над 36 на 
сто. 
Резултатите бяха представени на специално организирана кръгла маса, на която бяха обсъдени установените от АИКБ 
основни и специфични умения в ключовите професии/длъжности. Участие в събитието взеха заместник-министър на труда 
и социалната политика Иван Кръстев, изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов, председателят на 
Националната агенция за професионално образование и обучения инж. Марияна Павлова, както и представители на 
социалните партньори. 
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„Основната цел на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие ни дигиталните умения“, който АИКБ изпълнява е да 
допринесе за привеждане на дигиталните умения и знания в съответствие с нуждите на бизнеса, а оттам и ускоряване на 
дигитализацията в българските предприятия. Чрез реализацията му ще се осигури връзка между необходимите знания и 
умения и изискванията на бъдещия пазар на труда за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се 
на технологичното развитие и осигуряваща устойчиви работни места“, заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на 
Асоциацията и ръководител на проекта. 
На база на проведеното проучване са идентифицирани 67 ключови професии/длъжности, както и основните и 
специфичните дигитални умения, които се  изискват за всяка една от тях. Те са разделени в пет категории, според 
Европейската рамка на дигиталните компетентности DigComp 2.1. Това са „Грамотност, свързана с информация и данни“, 
„Комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии“, „Създаване на дигитално съдържание“, „Безопасност“ и 
„Решаване на проблеми“. 
Сред представените професии бяха агроном, инженер-технолог, моделиер на облекла, инженер химик, монтьор на 
радиоапаратура, самолетен пилот, библиотекар, дизайнер на печатни издания и ръководител набиране на персонал.  
Най-значителен дял от знания и умения за всички професии се отчитат в категорията „Грамотност, свързана с информация 
и данни“. В нея се включват сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание, както и 
умения за управление и оценяване на данни. На второ място се нарежда безопасността с уменията за защита на личните 
данни, дигитални устройства и дигитално съдържание. 
Следват „Комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии“ и „Решаване на проблеми“. Като изключително 
важни умения, които трябва да притежават заетите лица са уменията за взаимодействие по цифров път с колеги, партньори 
и други лица и организации, както и тези за споделяне на данни, информация и дигитално съдържание. При решаването 
на проблеми най-често работниците и служителите трябва да притежават умения за решаване на технически проблеми и 
умения за идентифициране на потребности и намиране на технологични решения за удовлетворяване на потребностите. 
„Проекти като този на АИКБ са образци затова как може и трябва да се ангажират публични средства, за да се развие пазара 
на труда у нас, така че да отговаря на бъдещите изисквания. Това е и в основата за правилно формиране и изпълнение на 
социалните политики, които МТСП иска да осъществява чрез съвместна работа със социалните партньори. Истинската 
добавена стойност в българската икономика идва от развитието на знанията и уменията на работници, служители и 
мениджъри. Затова в министерството сме планирали политики с обща визия в периода 2021 – 2027 г. За целта са 
предвидени инвестиции за развитие на пазара на труда за близо 2 млрд. лв., чрез които ще обхванат 600 000 души“, каза 
заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев. 
За изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов проектът, който АИКБ и другите социални партньори 
изпълняват е от изключителна важност, тъй като агенцията ще е най-големия ползвател на данните и резултатите от него. 
„В момента има една празнота в практическите насочености за дигиталните умения, които трябва да притежават 
служителите и работниците. С реализирането на проекта АЗ ще има много по-ясна визия как по най-подходящ начин да 
подпомогне безработните лица да се реализират на пазара на труда“, допълни още той. 
Сред най-важните преимущества, които предоставя дигитализацията предприятията са посочили развитието на 
високотехнологични производства, намаляване на разходите и сроковете за производство, постигане на по-висока 
производителност и качество на продукцията, повишаване на конкурентоспособността, формиране на високообразовани 
кадри и други. 
Като част от перспективите, които дигитализацията открива са намаления стрес, напрежение и отговорност, 
усъвършенстване на организацията на работа, бързата комуникация, по-бързото въвеждане на нови продукти, създаване 
на условия за устойчиво развитие. 
Въпреки многобройните позитивни процеси, които дигитализация ще насърчи участниците в изследването считат, че има 
и сериозни рискове, които може да бъдат създадени. Сред тях са липса на финансов ресурс за осъществяване на процесите 
на дигитализация, липса на квалифицирани кадри и създаване на зависимост от специалисти с определена квалификация, 
оскъпяване на производството, кибератаки, кражба на авторски права, интелектуална собственост и лични данни и големи 
икономически щети при грешка. 
По думите на инж. Марияна Павлова идентифицирането на нуждите на заетите лица от дигитални умения ще даде 
възможност за изготвяне на специални профили за ключови професии, така че да отговарят на непрекъснато променящия 
се пазар на труда. 
 
Economy.bg 
 
√ Тези дигитални умения ще са ви нужни за тези 67 ключови професии 
70% от предприятията у нас считат, че дигитализация е от огромно значение за развитие на успешна дейност 
70% от предприятията в България считат, че дигитализацията е от ключово значение за развитие на успешна дейност. Това 
показват данните на Асоциация на индустриалния капитал в България от проведено изследване в 116 предприятия от 13 
икономически дейности. Като най-сериозно влияние е отчетено при компаниите от „Въздушен транспорт“, „Издателска 
дейност“, „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“, „Обработка на кожи и производство на обувки“ и 
„Производство на почистващи препарати“ – 100%, а най-слабо в „Растениевъдство и животновъдство“ – малко над 36 на 
сто. Резултатите бяха представени на специално организирана кръгла маса, на която бяха обсъдени установените от АИКБ 
основни и специфични умения в ключовите професии/длъжности. Участие в събитието взеха заместник-министър на труда 
и социалната политика Иван Кръстев, изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов, председателят на 
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Националната агенция за професионално образование и обучения инж. Марияна Павлова, както и представители на 
социалните партньори. 
„Основната цел на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие ни дигиталните умения“, който АИКБ изпълнява е да 
допринесе за привеждане на дигиталните умения и знания в съответствие с нуждите на бизнеса, а оттам и ускоряване на 
дигитализацията в българските предприятия. Чрез реализацията му ще се осигури връзка между необходимите знания и 
умения и изискванията на бъдещия пазар на труда за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се 
на технологичното развитие и осигуряваща устойчиви работни места“, заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на 
Асоциацията и ръководител на проекта. 
На база на проведеното проучване са идентифицирани 67 ключови професии/длъжности, както и основните и 
специфичните дигитални умения, които се изискват за всяка една от тях. Те са разделени в пет категории, според 
Европейската рамка на дигиталните компетентности DigComp 2.1. Това са „Грамотност, свързана с информация и данни“, 
„Комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии“, „Създаване на дигитално съдържание“, „Безопасност“ и 
„Решаване на проблеми“. Сред представените професии бяха агроном, инженер-технолог, моделиер на облекла, инженер 
химик, монтьор на радиоапаратура, самолетен пилот, библиотекар, дизайнер на печатни издания и ръководител набиране 
на персонал. 
Най-значителен дял от знания и умения за всички професии се отчитат в категорията „Грамотност, свързана с информация 
и данни“. В нея се включват сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание, както и 
умения за управление и оценяване на данни. На второ място се нарежда безопасността с уменията за защита на личните 
данни, дигитални устройства и дигитално съдържание. Следват „Комуникация и сътрудничество чрез дигитални 
технологии“ и „Решаване на проблеми“. 
Като изключително важни умения, които трябва да притежават заетите лица са уменията за взаимодействие по цифров 
път с колеги, партньори и други лица и организации, както и тези за споделяне на данни, информация и дигитално 
съдържание. 
При решаването на проблеми най-често работниците и служителите трябва да притежават умения за решаване на 
технически проблеми и умения за идентифициране на потребности и намиране на технологични решения за 
удовлетворяване на потребностите. 
„Проекти като този на АИКБ са образци затова как може и трябва да се ангажират публични средства, за да се развие пазара 
на труда у нас, така че да отговаря на бъдещите изисквания. Това е и в основата за правилно формиране и изпълнение на 
социалните политики, които МТСП иска да осъществява чрез съвместна работа със социалните партньори. Истинската 
добавена стойност в българската икономика идва от развитието на знанията и уменията на работници, служители и 
мениджъри. Затова в министерството сме планирали политики с обща визия в периода 2021 – 2027. За целта са 
предвидени инвестиции за развитие на пазара на труда за близо 2 млрд. лв., чрез които ще обхванат 600 000 души“, каза 
заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев. 
За изпълнителния директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов проектът, който АИКБ и другите социални партньори 
изпълняват е от изключителна важност, тъй като агенцията ще е най-големия ползвател на данните и резултатите от него. 
„В момента има една празнота в практическите насочености за дигиталните умения, които трябва да притежават 
служителите и работниците. С реализирането на проекта АЗ ще има много по-ясна визия как по най-подходящ начин да 
подпомогне безработните лица да се реализират на пазара на труда“, допълни още той. 
Сред най-важните преимущества, които предоставя дигитализацията предприятията са посочили развитието на 
високотехнологични производства, намаляване на разходите и сроковете за производство, постигане на по-висока 
производителност и качество на продукцията, повишаване на конкурентоспособността, формиране на високообразовани 
кадри и други. Като част от перспективите, които дигитализацията открива са намаления стрес, напрежение и отговорност, 
усъвършенстване на организацията на работа, бързата комуникация, по-бързото въвеждане на нови продукти, създаване 
на условия за устойчиво развитие. 
Въпреки многобройните позитивни процеси, които дигитализация ще насърчи участниците в изследването считат, че има 
и сериозни рискове, които може да бъдат създадени. Сред тях са липса на финансов ресурс за осъществяване на процесите 
на дигитализация, липса на квалифицирани кадри и създаване на зависимост от специалисти с определена квалификация, 
оскъпяване на производството, кибератаки, кражба на авторски права, интелектуална собственост и лични данни и големи 
икономически щети при грешка. По думите на инж. 
Марияна Павлова идентифицирането на нуждите на заетите лица от дигитални умения ще даде възможност за изготвяне 
на специални профили за ключови професии, така че да отговарят на непрекъснато променящия се пазар на труда. 
 
Факти 
 
√ За 70% от предприятията дигитализация е от ключово значение за успешна дейност 
АИКБ представи необходимите основни и специфични дигитални умения за 67 ключови професии в 13 икономически 
дейности 
70% от предприятията в България считат, че дигитализацията е от ключово значение за развитие на успешна дейност. Това 
показват данните на Асоциация на индустриалния капитал в България от проведено изследване в 116 предприятия от 13 
икономически дейности. Като най-сериозно влияние е отчетено при компаниите от „Въздушен транспорт“, „Издателска 
дейност“, „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“, „Обработка на кожи и производство на обувки“ и 
„Производство на почистващи препарати“ – 100%, а най-слабо в „Растениевъдство и животновъдство“ – малко над 36 на 
сто. 
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Резултатите бяха представени на специално организирана кръгла маса, на която бяха обсъдени установените от АИКБ 
основни и специфични умения в ключовите професии/длъжности. Участие в събитието взеха заместник-министър на труда 
и социалната политика Иван Кръстев, изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов, председателят на 
Националната агенция за професионално образование и обучения инж. Марияна Павлова, както и представители на 
социалните партньори. 
„Основната цел на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие ни дигиталните умения“, който АИКБ изпълнява е да 
допринесе за привеждане на дигиталните умения и знания в съответствие с нуждите на бизнеса, а оттам и ускоряване на 
дигитализацията в българските предприятия. Чрез реализацията му ще се осигури връзка между необходимите знания и 
умения и изискванията на бъдещия пазар на труда за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се 
на технологичното развитие и осигуряваща устойчиви работни места“, заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на 
Асоциацията и ръководител на проекта. 
На база на проведеното проучване са идентифицирани 67 ключови професии/длъжности, както и основните и 
специфичните дигитални умения, които се изискват за всяка една от тях. Те са разделени в пет категории, според 
Европейската рамка на дигиталните компетентности DigComp 2.1. Това са „Грамотност, свързана с информация и данни“, 
„Комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии“, „Създаване на дигитално съдържание“, „Безопасност“ и 
„Решаване на проблеми“. 
Сред представените професии бяха агроном, инженер-технолог, моделиер на облекла, инженер химик, монтьор на 
радиоапаратура, самолетен пилот, библиотекар, дизайнер на печатни издания и ръководител набиране на персонал. 
Най-значителен дял от знания и умения за всички професии се отчитат в категорията „Грамотност, свързана с информация 
и данни“. В нея се включват сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание, както и 
умения за управление и оценяване на данни. На второ място се нарежда безопасността с уменията за защита на личните 
данни, дигитални устройства и дигитално съдържание. 
Следват „Комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии“ и „Решаване на проблеми“. Като изключително 
важни умения, които трябва да притежават заетите лица са уменията за взаимодействие по цифров път с колеги, партньори 
и други лица и организации, както и тези за споделяне на данни, информация и дигитално съдържание. При решаването 
на проблеми най-често работниците и служителите трябва да притежават умения за решаване на технически проблеми и 
умения за идентифициране на потребности и намиране на технологични решения за удовлетворяване на потребностите. 
„Проекти като този на АИКБ са образци затова как може и трябва да се ангажират публични средства, за да се развие пазара 
на труда у нас, така че да отговаря на бъдещите изисквания. Това е и в основата за правилно формиране и изпълнение на 
социалните политики, които МТСП иска да осъществява чрез съвместна работа със социалните партньори. Истинската 
добавена стойност в българската икономика идва от развитието на знанията и уменията на работници, служители и 
мениджъри. Затова в министерството сме планирали политики с обща визия в периода 2021 – 2027 г. За целта са 
предвидени инвестиции за развитие на пазара на труда за близо 2 млрд. лв., чрез които ще обхванат 600 000 души“, каза 
заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев. 
За изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов проектът, който АИКБ и другите социални партньори 
изпълняват е от изключителна важност, тъй като агенцията ще е най-големия ползвател на данните и резултатите от него. 
„В момента има една празнота в практическите насочености за дигиталните умения, които трябва да притежават 
служителите и работниците. С реализирането на проекта АЗ ще има много по-ясна визия как по най-подходящ начин да 
подпомогне безработните лица да се реализират на пазара на труда“, допълни още той. 
Сред най-важните преимущества, които предоставя дигитализацията предприятията са посочили развитието на 
високотехнологични производства, намаляване на разходите и сроковете за производство, постигане на по-висока 
производителност и качество на продукцията, повишаване на конкурентоспособността, формиране на високообразовани 
кадри и други. 
Като част от перспективите, които дигитализацията открива са намаления стрес, напрежение и отговорност, 
усъвършенстване на организацията на работа, бързата комуникация, по-бързото въвеждане на нови продукти, създаване 
на условия за устойчиво развитие. 
Въпреки многобройните позитивни процеси, които дигитализация ще насърчи участниците в изследването считат, че има 
и сериозни рискове, които може да бъдат създадени. Сред тях са липса на финансов ресурс за осъществяване на процесите 
на дигитализация, липса на квалифицирани кадри и създаване на зависимост от специалисти с определена квалификация, 
оскъпяване на производството, кибератаки, кражба на авторски права, интелектуална собственост и лични данни и големи 
икономически щети при грешка. 
По думите на инж. Марияна Павлова идентифицирането на нуждите на заетите лица от дигитални умения ще даде 
възможност за изготвяне на специални профили за ключови професии, така че да отговарят на непрекъснато променящия 
се пазар на труда. 
 
24 часа 
 
√ 70% от предприятията смятат дигитализацията от ключово значение за успешна дейност 
АИКБ представи необходимите основни и специфични дигитални умения за 67 ключови професии в 13 икономически 
дейности 
70% от предприятията в България считат, че дигитализацията е от ключово значение за развитие на успешна дейност. Това 
показват данните на Асоциация на индустриалния капитал в България от проведено изследване в 116 предприятия от 13 
икономически дейности. Като най-сериозно влияние е отчетено при компаниите от „Въздушен транспорт“, „Издателска 
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дейност“, „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“, „Обработка на кожи и производство на обувки“ и 
„Производство на почистващи препарати“ – 100%, а най-слабо в „Растениевъдство и животновъдство“ – малко над 36 на 
сто. Резултатите бяха представени на специално организирана кръгла маса, на която бяха обсъдени установените от АИКБ 
основни и специфични умения в ключовите професии/длъжности. Участие в събитието взеха заместник-министър на труда 
и социалната политика Иван Кръстев, изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов, председателят на 
Националната агенция за професионално образование и обучения инж. Марияна Павлова, както и представители на 
социалните партньори. 
„Основната цел на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие ни дигиталните умения“, който АИКБ изпълнява е да 
допринесе за привеждане на дигиталните умения и знания в съответствие с нуждите на бизнеса, а оттам и ускоряване на 
дигитализацията в българските предприятия. Чрез реализацията му ще се осигури връзка между необходимите знания и 
умения и изискванията на бъдещия пазар на труда за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се 
на технологичното развитие и осигуряваща устойчиви работни места“, заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на 
Асоциацията и ръководител на проекта. 
На база на проведеното проучване са идентифицирани 67 ключови професии/длъжности, както и основните и 
специфичните дигитални умения, които се изискват за всяка една от тях. Те са разделени в пет категории, според 
Европейската рамка на дигиталните компетентности DigComp 2.1. Това са „Грамотност, свързана с информация и данни“, 
„Комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии“, „Създаване на дигитално съдържание“, „Безопасност“ и 
„Решаване на проблеми“. 
Сред представените професии бяха агроном, инженер-технолог, моделиер на облекла, инженер химик, монтьор на 
радиоапаратура, самолетен пилот, библиотекар, дизайнер на печатни издания и ръководител набиране на персонал. 
Най-значителен дял от знания и умения за всички професии се отчитат в категорията „Грамотност, свързана с информация 
и данни“. В нея се включват сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание, както и 
умения за управление и оценяване на данни. На второ място се нарежда безопасността с уменията за защита на личните 
данни, дигитални устройства и дигитално съдържание. Следват „Комуникация и сътрудничество чрез дигитални 
технологии“ и „Решаване на проблеми“. 
Като изключително важни умения, които трябва да притежават заетите лица са уменията за взаимодействие по цифров 
път с колеги, партньори и други лица и организации, както и тези за споделяне на данни, информация и дигитално 
съдържание. При решаването на проблеми най-често работниците и служителите трябва да притежават умения за 
решаване на технически проблеми и умения за идентифициране на потребности и намиране на технологични решения за 
удовлетворяване на потребностите. 
„Проекти като този на АИКБ са образци за това как може и трябва да се ангажират публични средства, за да се развие 
пазара на труда у нас, така че да отговаря на бъдещите изисквания. Това е и в основата за правилно формиране и 
изпълнение на социалните политики, които МТСП иска да осъществява чрез съвместна работа със социалните партньори. 
Истинската добавена стойност в българската икономика идва от развитието на знанията и уменията на работници, 
служители и мениджъри. Затова в министерството сме планирали политики с обща визия в периода 2021 – 2027 г. За целта 
са предвидени инвестиции за развитие на пазара на труда за близо 2 млрд. лв., чрез които ще обхванат 600 000 души“, 
каза заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев. 
За изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов проектът, който АИКБ и другите социални партньори 
изпълняват е от изключителна важност, тъй като агенцията ще е най-големия ползвател на данните и резултатите от него. 
„В момента има една празнота в практическите насочености за дигиталните умения, които трябва да притежават 
служителите и работниците. С реализирането на проекта АЗ ще има много по-ясна визия как по най-подходящ начин да 
подпомогне безработните лица да се реализират на пазара на труда“, допълни още той. 
Сред най-важните преимущества, които предоставя дигитализацията предприятията са посочили развитието на 
високотехнологични производства, намаляване на разходите и сроковете за производство, постигане на по-висока 
производителност и качество на продукцията, повишаване на конкурентоспособността, формиране на високообразовани 
кадри и други. 
Като част от перспективите, които дигитализацията открива са намаления стрес, напрежение и отговорност, 
усъвършенстване на организацията на работа, бързата комуникация, по-бързото въвеждане на нови продукти, създаване 
на условия за устойчиво развитие. 
Въпреки многобройните позитивни процеси, които дигитализация ще насърчи, участниците в изследването считат, че има 
и сериозни рискове, които може да бъдат създадени. Сред тях са липса на финансов ресурс за осъществяване на процесите 
на дигитализация, липса на квалифицирани кадри и създаване на зависимост от специалисти с определена квалификация, 
оскъпяване на производството, кибератаки, кражба на авторски права, интелектуална собственост и лични данни и големи 
икономически щети при грешка. 
По думите на инж. Марияна Павлова идентифицирането на нуждите на заетите лица от дигитални умения ще даде 
възможност за изготвяне на специални профили за ключови професии, така че да отговарят на непрекъснато променящия 
се пазар на труда. 
 
Новини 24/7 
 
√ 70% от предприятията смятат дигитализацията от ключово значение за успешна дейност 
АИКБ представи необходимите основни и специфични дигитални умения за 67 ключови професии в 13 икономически 
дейности 
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70% от предприятията в България считат, че дигитализацията е от ключово значение за развитие на успешна дейност. Това 
показват данните на Асоциация на индустриалния капитал в България от проведено изследване в 116 предприятия от 13 
икономически дейности. Като най-сериозно влияние е отчетено при компаниите от „Въздушен транспорт“, „Издателска 
дейност“, „Дейности по наемане и предоставяне на работна сила“, „Обработка на кожи и производство на обувки“ и 
„Производство на почистващи препарати“ – 100%, а най-слабо в „Растениевъдство и животновъдство“ – малко над 36 на 
сто. 
Резултатите бяха представени на специално организирана кръгла маса, на която бяха обсъдени установените от АИКБ 
основни и специфични умения в ключовите професии/длъжности. Участие в събитието взеха заместник-министър на труда 
и социалната политика Иван Кръстев, изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов, председателят на 
Националната агенция за професионално образование и обучения инж. Марияна Павлова, както и представители на 
социалните партньори. 
„Основната цел на проект BG05M9OP001-1.128-0004 „Развитие ни дигиталните умения“, който АИКБ изпълнява е да 
допринесе за привеждане на дигиталните умения и знания в съответствие с нуждите на бизнеса, а оттам и ускоряване на 
дигитализацията в българските предприятия. Чрез реализацията му ще се осигури връзка между необходимите знания и 
умения и изискванията на бъдещия пазар на труда за постигане на конкурентна и развиваща се икономика, основаваща се 
на технологичното развитие и осигуряваща устойчиви работни места“, заяви д-р Милена Ангелова, главен секретар на 
Асоциацията и ръководител на проекта. 
На база на проведеното проучване са идентифицирани 67 ключови професии/длъжности, както и основните и 
специфичните дигитални умения, които се изискват за всяка една от тях. Те са разделени в пет категории, според 
Европейската рамка на дигиталните компетентности DigComp 2.1. Това са „Грамотност, свързана с информация и данни“, 
„Комуникация и сътрудничество чрез дигитални технологии“, „Създаване на дигитално съдържание“, „Безопасност“ и 
„Решаване на проблеми“. 
Сред представените професии бяха агроном, инженер-технолог, моделиер на облекла, инженер химик, монтьор на 
радиоапаратура, самолетен пилот, библиотекар, дизайнер на печатни издания и ръководител набиране на персонал. 
Най-значителен дял от знания и умения за всички професии се отчитат в категорията „Грамотност, свързана с информация 
и данни“. В нея се включват сърфиране, търсене и филтриране на данни, информация и дигитално съдържание, както и 
умения за управление и оценяване на данни. На второ място се нарежда безопасността с уменията за защита на личните 
данни, дигитални устройства и дигитално съдържание. Следват „Комуникация и сътрудничество чрез дигитални 
технологии“ и „Решаване на проблеми“. 
Като изключително важни умения, които трябва да притежават заетите лица са уменията за взаимодействие по цифров 
път с колеги, партньори и други лица и организации, както и тези за споделяне на данни, информация и дигитално 
съдържание. При решаването на проблеми най-често работниците и служителите трябва да притежават умения за 
решаване на технически проблеми и умения за идентифициране на потребности и намиране на технологични решения за 
удовлетворяване на потребностите. 
„Проекти като този на АИКБ са образци за това как може и трябва да се ангажират публични средства, за да се развие 
пазара на труда у нас, така че да отговаря на бъдещите изисквания. Това е и в основата за правилно формиране и 
изпълнение на социалните политики, които МТСП иска да осъществява чрез съвместна работа със социалните партньори. 
Истинската добавена стойност в българската икономика идва от развитието на знанията и уменията на работници, 
служители и мениджъри. Затова в министерството сме планирали политики с обща визия в периода 2021 – 2027 г. За целта 
са предвидени инвестиции за развитие на пазара на труда за близо 2 млрд. лв., чрез които ще обхванат 600 000 души“, 
каза заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев. 
За изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов проектът, който АИКБ и другите социални партньори 
изпълняват е от изключителна важност, тъй като агенцията ще е най-големия ползвател на данните и резултатите от него. 
„В момента има една празнота в практическите насочености за дигиталните умения, които трябва да притежават 
служителите и работниците. С реализирането на проекта АЗ ще има много по-ясна визия как по най-подходящ начин да 
подпомогне безработните лица да се реализират на пазара на труда“, допълни още той. 
Сред най-важните преимущества, които предоставя дигитализацията предприятията са посочили развитието на 
високотехнологични производства, намаляване на разходите и сроковете за производство, постигане на по-висока 
производителност и качество на продукцията, повишаване на конкурентоспособността, формиране на високообразовани 
кадри и други. 
Като част от перспективите, които дигитализацията открива са намаления стрес, напрежение и отговорност, 
усъвършенстване на организацията на работа, бързата комуникация, по-бързото въвеждане на нови продукти, създаване 
на условия за устойчиво развитие. 
Въпреки многобройните позитивни процеси, които дигитализация ще насърчи, участниците в изследването считат, че има 
и сериозни рискове, които може да бъдат създадени. Сред тях са липса на финансов ресурс за осъществяване на процесите 
на дигитализация, липса на квалифицирани кадри и създаване на зависимост от специалисти с определена квалификация, 
оскъпяване на производството, кибератаки, кражба на авторски права, интелектуална собственост и лични данни и големи 
икономически щети при грешка. 
По думите на инж. Марияна Павлова идентифицирането на нуждите на заетите лица от дигитални умения ще даде 
възможност за изготвяне на специални профили за ключови професии, така че да отговарят на непрекъснато променящия 
се пазар на труда. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ НС не успя да излезе с обща декларация за действията на Русия 
Народното събрание не успя да излезе с обща декларация по отношение на действията на Русия. Парламентарните сили 
реагираха на ставащото в Украйна поотделно. Три от управляващите партии излязоха с обща декларация, БСП написа 
собствена, ГЕРБ-СДС също. Позициите си изразиха и от ДПС и "Възраждане". 
Още в началото на пленарния ден вчера в кулоарите се заговори за обща декларация, но до такава в крайна сметка не се 
стигна. От БСП първи изразиха силна загриженост от случващото се 
"Настояваме приоритетна цел да бъде запазването на живота, здравето и благосъстоянието на мирното население в двата 
региона и отправяме призив за преустановяване на всякакви въоръжени провокации. Смятаме, че времето на 
дипломацията не е изчерпано и очакваме всички страни да се въздържат от военна ескалация и да инвестират усилия за 
постигане на трайни взаимоприемливи решения", каза Кристиян Вигенин. 
Малко след това от ГЕРБ в пленарна зала призоваха за обща позиция. 
"Когато руската федерация погази грубо отново международния правов ред ми се струва, че НС е необходимо да излезе с 
единна декларация, която да отразява националната позиция на българската държава и българския парламент", каза 
Даниел Митов. 
Три часа по-късно 3 от управляващите партии, без БСП, остро осъдиха решението на Русия да признае сепаратистките 
републики и дадоха заявка, че техният текст на декларация ще бъде предложен за гласуване, но не днес. 
"Това е грубо нарушаване на международното право и споразумения. Подкрепяме безрезервно териториалната цялост на 
Украйна в международно признатите ѝ граници. Загрижени сме от тезите на президента Путин в речта, която той вчера 
произнесе, с които той поставя под съмнение самото съществуване на Украйна като независима държава. Ще работим в 
рамките на ЕС и НАТО за налагане на принципите на международното право и ще подкрепим санкции на ЕС спрямо Русия", 
каза Христо Иванов. 
От ГЕРБ предложиха свой текст и реагираха остро на липсата на единство. 
"Ние ще предложим тази декларация като проект за решение. Но така или иначе днес мнозинството не събра смелост 
българският парламент ясно да заяви позиция, когато е необходимо. Срам! Срам, колеги!", каза Митов. 
От ДПС реагираха последни, защото очаквали обща декларация. 
"Ние сме за диалог и мирно решаване на спорните въпроси. Ние сме за спазване на международните норми и изпълнение 
на Минското споразумение и все още ние сме в очакване и с надежда Народното събрание да постигне широко съгласие 
и да имаме обща декларация на Народното събрание", каза Мустафа Карадайъ. 
От партия "Възраждане" критикуваха изказванията на премиера и външния министър. 
"Ние, от партия "Възраждане" сме дълбоко загрижени от изявленията на управляващите в България, тук визирам 
изказванията на Кирил Петков и министъра на външните работи, относно признаването на Донецката и Луганската 
републики, защото в тези изявления ние видяхме подкрепа единствено на американската позиция, на украинската 
позиция, но нищо в посока защита правата на българите в тези размирни райони, както и предприемане на всички 
дипломатически ходове за запазване на техния живот, здраве и граждански права", каза костадин Костадинов. 
Дали 47-ото Народно събрание все пак ще приеме обща декларация ще се разбере в следващите дни. 
 
√ ВКП: НАП предостави 7 страници материали по списъка на Петков 
Върховна касационна прокуратура работи по предоставения от министър-председателя Кирил Петков списък с имена на 
19 лица. 
"В хода на водена проверка по реда на чл. 145 ЗСВ относно предоставени от министър-председателя Кирил Петков 
медийни публикации, свързани с 19 лица, Върховна касационна прокуратура уведомява, че на 22.02.2022 г. са постъпили 
изисканите материали и от Централно управление на НАП в обем от 7 страници", заявиха от ВКП днес и обещават да 
информират своевременно за последващите действия в хода на проверката, както и за резултатите от нея. 
 
√ Българска правителствена делегация се срещна с гръцкия премиер Кирякос Мицотакис 
Енергийната свързаност и сигурността на газовите доставки бяха основните акценти в срещата на българската делегация, 
водена от вицепремиера Асен Василев, с гръцкия премиер Мицотакис. 
Вицепремиерът Асен Василев подчерта важността на енергийната свързаност в региона за повишаване на сигурността на 
газовите доставки, особено при ескалацията на напрежението в Украйна. Той изрази увереността на българското 
правителство, че работата по изграждането на интерконектора между България и Гърция ще бъде завършена възможно 
най-бързо. 
„Готови сме да работим, заедно с Гърция по въпроса за снабдяването с електрическа енергия и да гарантираме, че 
няма да има прекъсване на доставките“, увери заместник министър-председателят. 
На срещата беше обсъдено реализирането на съвместните инфраструктурни, транспортни, енергийни проекти и дигитални 
мрежи, имащи стратегически характер както за двете страни, така и за развитието на целия регион. 
Подчертано беше отличното ниво на българо-гръцките отношения и общата воля за по-нататъшното им задълбочаване. 
Двете страни изразиха обща подкрепа за европейската перспектива на Западните Балкани. 
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„Вашата визита днес е в критичен момент, който изисква координация и взаимодействие в рамките на ЕС и НАТО. 
Признаването от Русия на „независимостта“ на самопровъзгласилите се републики в Донецк и Луганск е нарушение 
на международното право, териториалната цялост на Украйна и Минското споразумение. Един от възможните 
негативни ефекти от ескалацията на кризата в Украйна в енергийния сектор“, посочи премиерът Мицотакис. 
Двете страни се съгласиха, че в тази трудна ситуация ще работят в тясно сътрудничество за гарантирането на 
непрекъснатостта на газовите доставки. 
Визитата е по покана на гръцкото правителство. В състава на делегацията са вицепремиерът по ефективното управление 
Калина Константинова, министърът на енергетиката Александър Николов и министърът на електронното управление 
Божидар Божанов. 
Българската делегация проведе срещи и с министъра на финансите Христос Стайкурас, алтернативния министър по 
фискалната политика Теодорос Скилакакис, държавните министри Георгиос Герапетритис и Александрос Скерцос, както и 
с министъра на дигиталното управление Кириакос Пиеракакис и министъра на околната среда и енергетиката Костас 
Скрекас. 
 
√ Минските споразумения: Какво е записано в тях и доколко се спазват? 
Минските договорености нямат характера на документ, който да положи основите на траен мир – това е оценката още към 
момента на подписването през февруари 2015 година в столицата на Беларус. Но политиката е изкуство на възможното, а 
тогава това е сделката, която може да бъде финализирана, за да настъпи успокояване в Източна Украйна. 
Така наречената Нормандска четворка - лидерите на Германия и Франция Ангела Меркел и Франсоа Оланд, заедно с 
президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Петро Порошенко се споразумяват за списък от 13 условия, които да 
бъдат изпълнени. Те са договорени предварително от ОССЕ, Киев и проруските сепаратисти на изток и в същия 
момент Киев получава от МВФ финансова помощ от 17 милиарда долара. 
На 6.02.2015 г. в Минск Валтер Щайнмайер, външен министър на Германия казва: 
"Беше тежка нощ на преговори, 17 часа преговори с тежки сблъсъци. Постигнахме споразумение, страните го приеха 
отговорно. Но опитът от миналото ни учи да сме предпазливи с оценките. Често поети обещания са били 
нарушавани." 
Маратонските преговори се провеждат след едно провалено споразумение, останало само на хартия и след месеци на 
сражения, в които тогава загиналите са няколко хиляди. 
След анексирането на Крим през март 2014 година, започва военен конфликт в Донбас – между сепаратистки настроени 
военни формирования, подкрепяни от Москва и украинската армия. 
Самопровъзгласяват се две "народни републики" – Донецка и Луганска. След ожесточени боеве, продължили дни, на 21 
януари сепаратистите превземат летището на Донецк, последната останала точка под контрола на украинските сили. 
Следва и тежко поражения за украинската армия в Дебалцево. 
На този фон, залогът на преговорите в Минск е огромен. Първата точка в споразумението е незабавно прекратяване на 
огъня, като спазването на примирието се наблюдава от ОССЕ. 
Договорено е незабавно изтегляне на тежкото въоръжение от фронтовата линия и създаване на буферна зона. Както 
и помилване на лица, които може да са замесени във военни престъпления, освобождаване и размяна на всички 
военнопленници, достъп до хуманитарна помощ за нуждаещите се в Източна Украйна, възстановяване на икономическите 
връзки между Киев и Донбас. 
В споразумението е записано, че Киев трябва да приеме промени в конституцията до края на 2015 година, за 
децентрализация на самообявилите се Донецка и Луганска република и даването им на специален статут. 
Формулировките от Минск се тълкуват напълно различно от Москва и Киев. Според някои оценки, заради военното 
надмощие на терен, споразумението дава преднина на Русия и принуждава Украйна да се съгласи на неизгодни условия. 
Москва е записана като гарант на споразумението, наравно с Германия и Франция, а не като страна в конфликта. То няма 
правно обвързващ характер, а представлява рамка за по-нататъшно решаване на конфликта. 
Външният министър Сергей Лавров го нарича „кукичка, на която е закачен Киев“. Москва настоява Киев чрез промени в 
конституцията да даде политическа автономия на двете непризнати републики. Това би дало лост на Русия да оказва 
сериозно влияние чрез подкрепяните от нея власти в Донецк и Луганск върху определянето на политиката на цялата 
страна. 
Например да налага вето върху курса към присъединяване към НАТО и Евросъюза. Киев държи на тезата, че по-широките 
правомощия изключват възможности за определяне на външната политика на Украйна. Властите в Украйна открито 
изразяват опасенията си, че Москва се стреми към контрол върху решенията за съдбата на страната и до унищожаване на 
украинската държавност. 
Промените в конституцията така и не са приети, но Киев дава определени правомощия на властите в Донецк и Луганск. 
Според Украйна, също така, е необходимо да бъдат изпълнени определени условия преди да бъдат организирани местни 
избори в тези райони. В средата на февруари 2022 г. генералният секретар на НАТО предупреждава относно евентуално 
признаване на двете сепаратистки републики от Москва. 
"Ако това се случи, това ще е крещящо нарушаване на териториалната цялост и суверенитета на Украйна още 
веднъж. Защото няма съмнение, че Донецк и Луганск са част от Украйна в рамките на международно признатите ѝ 
граници. Подобно признаване ще е нарушаване на международното право и териториалната цялост и суверенитет 
на Украйна", казва Йенс Столтенберг. 
Минските споразумения са одобрени с Резолюция на Съвета за сигурност на ООН на 17 февруари 2015 година. 



12 

 

"Минските споразумения остават единствената рамка одобрена от Съвета за сигурност с резолюция 2202 за договорено 
чрез преговори мирно уреждане на конфликта в Източна Украйна. Отбелязваме с тревога докладите за нови нарушения 
на примирието по линията на съприкосновение. Призоваваме всички страни към възможно най-голяма въздържаност", 
казва Роузмари Ди Карло, зам.-генерален секретар на ООН по въпросите на изграждането на мира. 
Путин многократно обвинява Украйна в неизпълнение на договореното и приканва за преговори със сепаратистките 
лидери - нещо, което Киев отказва. Париж и Берлин повтарят, че именно договореното в Минск е основата за постигане 
на трайно решение и мир. Но до този момент то не дава признаци за жизнеспособност. 
В последните осем години примирието се спазва с променлив успех, обстрелите, макар и спорадични, не спират. Дори се 
засилват. Взаимните обвинения - също. Мирът и спокойствието така и не идват. За хората в района на линията на 
разделението усещането за надвиснала война не е ново, те живеят с него от години. 
 
БНР 
 
√ Депутатите обсъждат на второ четене Бюджет 2022 
Държавният бюджет за тази година ще бъде обсъден на второ четене в пленарната зала. Във финансовата рамка се залага 
дефицит от 5,9 милиарда лева или 4,1 на сто от брутния вътрешен продукт. 
Очаква се и поемане на нов дълг от 7,3 милиарда лева, с част от които ще се покрият стари задължения на страната. 
След като до късно снощи депутатите гласуваха промените в бюджетите на ДОО и Здравната каса от днес им предстои 
работа по държавния бюджет. 
При първото гласуване на законопроекта депутатът от ДПС Йордан Цонев предупреди, че с икономическата и финансовата 
си политика новите управляващи оказват натиск и помпат инфлация. 
„И ако трябва да перифразираме онази прекрасна крилата фраза от втората кампания на Бил Клинтън, която той, за да 
помни акцента си, освен че си беше написал на таблото „Икономиката, глупако!“, аз бих ви посъветвал да го напишете това 
с една добавка „Икономиката, глупако, не репресиите“, заяви Йордан Цонев, а вицепремиерът Асен Василев отговори, че 
няма опасност да влезем в дългова спирала: 
„Дългът, който е предвиден тази година като процент от БВП, е по-малък от дълга, който е бил предвиден миналата година 
в последния редовен приет бюджет и то по-малък значително“. 
Проектът бе сравнен и с пица, но докато Петър Кънев от БСП намери изобилие в нея, Томислав Дончев бе на коренно 
различна позиция. 
„Днешната пица е доста по мазничка, с дебела плънка,  с доста шунка и френско сирене“, каза Кънев и Дончев настоя: „Бих 
казал, че това е голяма мазна кутия от пица, в която няма пица“. 
„Има пица за всички, няма пица за крадците“, репликира от своя страна вицепремиерът Асен Василев. На заседанието на 
ресорната комисия миналия петък бяха направени редица промени в текстовете, включително има и подкрепените 
поправки по предложение на ГЕРБ-СДС. 
 
√ 3400 лева максимален осигурителен доход от 1 април 
Максималният осигурителен доход се вдига до 3400 лева от 1 април, реши окончателно парламентът. Георги Ганев от 
Демократична България съобщи, че скоро ще бъдат представени промени в Кодекса за социално осигуряване, където ще 
бъде записана окончателната формула, по който този праг да се променя в бъдеще. 
Въпреки разгорещените спорове и за резкия скок в осигуряването на земеделските стопани и тютюнопроизводителите, 
тяхната минимална ставка бе вдигната до 710 лева. Това ще е и минималният осигурителен доход от 1 април, който 
практически е равен на минималната работна заплата, информира репортерът. 
Спорното увеличение на максималният осигурителен праг от 3000 на 3400 лева в крайна сметка бе прието, въпреки че 
срещу него се обявиха от ДПС и ГЕРБ. Петър Чобанов от движението разкритикува липсата на предвидимост за бизнеса и 
сериозния удар по доходите, съчетан с инфлацията: 
"Инфлацията така или иначе намалява разполагаемите доходи, а увеличението на осигурителната тежест допълнително 
ги намалява". 
Красимир Вълчев от ГЕРБ предупреди, че високотехнологични компании ще си тръгнат от България заради подобно 
решение: "Това е секторът, с който ние можем да постигнем не само най-голям потенциал за развитие, но можем да 
постигнем и полицентричен модел - тоест не само София, но и поне още 6-7, ако не е и над 10 центъра на развитие на 
България". 
Георги Ганев от Демократична България заяви: "Ще намерим формула след седем пъти мерене - другото име на думата 
анализ! Седем пъти мерене преди да се реже! Ако трябва и 30 пъти ще мерим и 50 формули ще обсъждаме! Между то 
вече сме обсъждали 50 Имаме си работна група, тя е в постоянен контакт. Тези промени ще си влязат там, където им е 
систематичното място, което не е в бюджета, а където е швейцарското правило - в Кодекса за социално осигуряване". 
Хасан Адемов от ДПС се обяви срещу рязкото увеличение на минималния осигурителен праг за земеделските стопани от 
420 на 710 лева. 
"Трябва да се увеличава поетапно, за да не стигаме до тези ситуации, в които сме в момента". 
 
√ Николай Денков: Важно е да има работещи системи за контрол на качеството на университетите 
Интервю на Диана Янкулова с Николай Денков в предаването ''Нещо повече'' 
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"Най-важно е да има системи за контрол на качеството на университетите, които към момента не работят. Системата за 
акредитация не работи правилно и ние предлагаме как тя да се промени, за да дава обективна оценка на качеството на 
всяко висше училище. Трябва да се промени и системата за атестация на преподавателите".  
Това поясни пред БНР министърът на образованието Николай Денков.  
И допълни, че има обективни показатели, които обаче не се използват нито при акредитацията на университетите, нито 
при атестацията на преподавателите:  
"Обективните показатели от рейтинговата система трябва да бъдат включени в системата за оценка на качеството. Днес те 
не са включени в тази оценка. Трябва да се добави и системата за проверка на плагиатството, която работи в момента, но 
в ограничен обем. При преструктурирането се цели по-голяма видимост на международно ниво. Малките висши училища 
не могат да осигурят качество, защото не са ефективни".  
В предаването "Нещо повече" министър Денков допълни:  
"Висшите училища и особено малките се намират в трудна ситуация, не защото им се дават малко пари, но и защото не 
могат да осигурят ефективно използване на тези средства. През последните години увеличаваме средствата за висше 
образование с над 60% при намаляване на броя на студентите с почти 20%".  
Той посочи, че обвързването на допълнителното финансиране с подобряване на системата за оценяване на 
преподавателите е добра комбинация.  
"Искаме да се обвържат изискванията за атестиране с изискванията за заемането на определена академична длъжност".  
В рамките на три месеца експертно ще бъдат подготвени предложения за промени в законите, след това - обществено 
обсъждане, приемане в Министерския съвет и гласуване в парламента.  
"Реализацията на промените да започне от новата академична година или най-късно през януари 2023 година. Някои 
промени са твърде сериозни, за да очакваме да се случат в кратък период. Преструктурирането, например, става поетапно 
и в рамките на до 2-3 години".  
Интервюто с Николай Денков можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Повишение на производството на ток в България с над 22% от началото на годината 
Производството на електроенергия в България се е повишило с 22,36% от началото на 2022 г. до 20-ти февруари 
включително спрямо същия период на миналата година, докато за същия период потреблението на ток се е повишило с 
2,57%, показват данни от последната оперативна справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен 
оператор (ЕСО), публикувани вчера на страницата на оператора. 
През периода от 1-ви януари до 20-ти февруари 2022 г. производство на електроенергия в нашата страна е било в обем на 
8 408 017 мегаватчаса (MWh) спрямо 6 871 280 мегаватчаса през същия период на 2021 г. 
В същото време потреблението на ток в страната се е увеличило с 2,57% за посочения период до обем от 6 533 110 
мегаватчаса електроенергия прямо 6 369 169 MWh година по-рано. 
Така в рамките на периода 1 януари - 20 февруари 2022 г. позитивното салдо между износа и вноса на електроенергия е 
скочило с цели 273,40% до 1 874 907 мегаватчаса спрямо позитивен баланс за едва 502 111 MWh през същия период на 
2021 г. 
ЕСО обаче отбелязва, че този ръст на позитивния енергиен баланс бележи понижение, след като през периода от 1-ви до 
23-ти януари тази година позитивното салдо скочи с над 349% спрямо същия месец на 2021 г. 
Делът на базовите централи (мощности) в производството на ток от 1-ви януари до 20-ти февруари се е увеличил на 
годишна основа с 33,23% до обем от 7 269 920 мегаватчаса спрямо 5 456 796 MWh са същия период на 2021 г. 
Участието на ВЕИ-та в преносната енергийна мрежа пък се е увеличил за отчетения период с 12,11% спрямо година по-
рано, а на ВЕИ-тата в разпределителната мрежа увеличението е било с 20,32 на сто. Най-солидно при ВЕИ-тата е 
повишението на произведение ток от фотоволтаици, следвани от вятърните електроцентрали. 
В същото време се запазва тенденцията на спад на електроенергията, произведена от ВЕЦ (водно-електрически централи), 
като през периода 1-ви януари - 20-ти февруари тази година те са произвели с 36,24% по-малко ток, отколкото през същия 
период на 2021 г. 
 
√ Хора с увреждания се оплакват от непризнаване на удължаване на ТЕЛК решенията от различни институции 
Съгласно чл.20 на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение сроковете на телковите решения, 
които изтичат в периода на извънредното положение или извънредната ситуация се удължават до три месеца след нейния 
край. 
Хора с увреждания обаче се оплакват, че различни институции не признават това удължаване и ги карат да подновяват 
телковите си решения. 
За да се яви един човек пред териториалната експертна лекарска комисия ТЕЛК и да е преосвидетелства, трябва преди 
това да се сдобие с куп документи, за получаването на които е нужно да мине през прегледи в различни болници, а самото 
преосвидетелстване също става в болница, обяснява в Кристина Николаева, председател на Сдружението „Защита на 
правата на хората с аутизъм“. 
Някои от тези лечебни заведения са с Covid отделения, а хората с увреждания са рискова група по отношение на 
заразяването с и протичането на Covid инфекцията, уточнява още тя. 
Темата коментира в “Нашият ден“ г-жа Николова във връзка с постъпилите в сдружението сигнали за несъобразяване от 
страна на някои институции със законите в страната: 

https://bnr.bg/post/101605214/nikolai-denkov-nai-vajno-e-da-ima-sistemi-za-kontrol-na-kachestvoto-na-universitetite
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“Много родители на деца са аутизъм се оплакаха, че предимно от общински институции, става въпрос от общините, в които 
се подписва договорът за личен асистент и Закона за личната помощ и от градска мобилност, отказват да им признаят ТЕЛК 
решението за валидно. При положение, че то е изтекло по време на извънредното положение. 
Има и два случая за непризнаване на данъчните служби на такъв ТЕЛК. Аргументът е – “това важи само за социалните, при 
нас не е така. 
Ние сигнализирахме Столична община, пуснахме сигнал и до Министерството на труда и социалната политика, пуснахме 
сигнал и до Министерски съвет и до омбудсмана. В момента наблюдаваме прехвърляне на топката.“ 
Чуйте в звуковия файл и как Ивана Мурджева коментиранередките случаи с непризнаване на удължаването на телковите 
решения. Тя е адвокат, работещ за пациентски организации. 
Чуйте целия разговор в звуковия файл. 
 
√ Каква е готовността да бъде въведено обучението по програмиране на изкуствен интелект 
Репортаж на Добромир Видев за предаването ''Хоризонт до обед'' 
Държавата публикува за обществено обсъждане образователните стандарти за специалността "Програмист на изкуствен 
интелект“. Тя ще се преподава в средното образование. Образователните стандарти тепърва ще се обсъждат. 
Със сигурност никой не би възразил от това в следните училища да влезе обучението по тази специалност. Особено след 
като дори и в световен мащаб се залага на широката употреба на изкуствен интелект. Към тази специалност, без дори и да 
е още официално специалност, се е насочил Радостин Чолаков. Ученикът от пловдивската гимназия "Акад. Кирил 
Попов“ стана известен със разработения гласов софтуер, базиран на изкуствен интелект.   
Тази разработка постави Радостин Чолаков миналата година. Той е сред носителите на даваната от президента награда 
"Джон Атанасов“ в раздела за ученици и техните преподаватели. Във фокуса на внимание е това, че дори и учениците при 
достатъчно наличен интерес могат да се занимават с една от професиите на бъдещето. Затова Радостин Чолаков казва, че 
съществуването на разписани правила какво е програмист на изкуствен интелект би ориентирало по-лесно дори и 
съучениците му. 
Проблем, с липсата на достатъчно програмиране в проекта за новите стандарти за специалността, вижда инж. Мария 
Василева. Тя е учителят на Радостин Чолаков в пловдивската гимназия, която започнала да работи с него от самото начало. 
Вторият проблем, който наредбата поставя, е по-сериозен. Трябва да има съответните обучени преподаватели по това 
направление.   
От пет-шест години Мария Василева е част от Националната програма "IT кариера“ и по този начин тя разполага с 
разработен от бизнеса учебен ресурс.   
Бизнесът декларира, че е готов да помага на учителите за новата специалност. Атанас Киряков е част от българска 
компания, представила преди време чатбот приложение с изкуствен интелект в чужбина. Той признава, 
че образователните стандарти за специалността "Програмист на изкуствен интелект“ са леко на академично ниво, но 
въвеждането в училищата ще ориентира по-рано децата. 
"Бизнесът има нужда от обучени специалисти", казва Атанас Киряков. Подкрепяйки статистиката в Концепцията за 
развитието на изкуствения интелект. Там фирмите посочват, че намирането на специалисти с нужната квалификация са 
сред бариерите за въвеждането на изкуствен интелект в българските предприятия. Най-нужните специалисти са с умения 
в областта на управлението на големи данни (41%), програмирането (41%), машинното обучение и моделирането (35%). 
Наскоро от 380 български фирми 54% са посочили, че използват поне една технология на изкуствен интелект, 31% 
използват поне две технологии. 
Държавата планира дори да разшири образованието по изкуствен интелект. Министърът на иновациите и растежа Даниел 
Лорер каза на среща с IT бизнеса, че в началото на април ще бъде обявено създаването на академичен институт за 
изкуствен интелект. Софийският университет заедно с европейски университет ще създават докторанти по изкуствен 
интелект. 
Общественото обсъждане на образователните стандарти за специалността "Програмист на изкуствен интелект“ е до края 
на март. 
От звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Добромир Видев. 
 
√ Доц. д-р Борис Грозданов: Изкуственият интелект ще надскочи предсказанията на фантастите 
Разговор с доц. Борис Грозданов 
Доклад на тема „Изкуственият интелект, който идва“ ще бъде представен от доц. д-р Борис Грозданов на 24 февруари. 
Става дума за познати сфери, но те търпят сериозна трансформация именно под влиянието на експлозивното развиване 
на технологиите. Някои форми на изкуствен интелект имат тясно приложение, но други могат да се използват за анализи, 
за засичане на измами, игри в различни области и т.н., обясни пред Радио София доц. Грозданов. Той работи в секция 
„Философия на науката“ към БАН, изследва полетата на научната епистемология, пространство и време, както изкуствения 
интелект. През 2008 г. печели престижната награда Marie Curie Fellowship към Евопейската комисия и работи в 
Оксфордския университет към групата по Философия на физиката. 
Но има и съвсем различен тип изкуствен интелект, който се среща в текстовете на Алън Тюринг, допълни доц. Грозданов. 
И даде цитат от британския математик и учен: Тези, които могат да си представят всичко, могат да създадат това, което е 
невъзможно. 
Границите в настоящото технологично развитие на изкуствения интелект полека-лека ще бъдат прекрачвани от екипи, 
държави и отделни учени по цял свят и скоро ще станем свидетели на такива технологии, каквито и писателите фантасти 
са пропуснали да си представят, убеден е българският учен. 

https://bnr.bg/post/101605002/svetla-todorova
https://bnr.bg/post/101604963/kakva-e-gotovnostta-ot-novata-uchebna-godina-da-bade-vavedeno-obuchenieto-za-programist-na-izkustven-intelekt
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По думите му човек има толкова основание да се страхува от роботите, колкото и от самия човек. 
Ролята на изкуствения интелект в геномните изследвания и геномните редакции ще бъде предмет на дебат между доц. 
Силвия Серафимова (секция „Етически изследвания“, ИФС-БАН) и доц. Борис Грозданов в онлайн семинар на 23 февруари 
от 13 часа. 
Целта не е да се стигне до категорично заключение дали застъпниците на геномна редакция – в името на борба с болест 
например, са прави или скептиците. Сложни въпроси като този трябва да се дискутира от учени, а решението ще бъде взето 
по-късно от обществата и формите, които ги управляват, коментира доц. Грозданов. 
Линк към заседателната зала на семинара: Jitsi Meet. 
С него разговаря Елена Пъневска. 
 
√ Еврокомисар Джентилони: Кризата в Украйна увеличава икономическата несигурност в Европа 
Европейският комисар по икономиката Паоло Джентилони заяви във вторник, че "нарушаването на международното 
право" от Русия при признаването на двете сепаратистки държави в украинския регион Донбас "увеличава силно" 
икономическата несигурност и представлява риск за растежа и възстановяването на Европа от пандемията, съобщава 
Ройтерс. 
Според него тази ескалация на руско-украинското напрежение прави вече намалената прогноза на Европейската комисия 
за растежа на еврозоната за 2022 г. още по-несигурна. 
На 10 февруари Европейската комисия намали прогнозата си за растеж на 19-те страни, споделящи еврото, до 4,0% тази 
година от 4,3% предишна прогноза, позовавайки се на нова вълна от инфекции с Covid-19, високите цени на енергията и 
продължаващи смущения в доставките. 
Говорейки на икономическа конференция във вторник, Джентилони каза, че "несигурността остава около нас", добавяйки: 
"Нарушението на международното право чрез признаването на Русия на две сепаратистки територии в Украйна силно ще 
увеличи тази несигурност". 
Руският президент Владимир Путин призна в понеделник два отцепили се региона в Източна Украйна, задълбочавайки 
страховете на Запада от нова война. Ходът на Москва ще предизвика санкции на ЕС срещу нея и Русия вероятно ще 
отговори с контрасанкции. 
Джентилони заяви, че Европейският съюз ще публикува своите насоки за фискалната политика за 2023 г. следващата 
седмица. 
"Предизвикателството ще бъде да се намери правилния баланс между облекчаване на дълга и подкрепа за икономическия 
растеж, поставяйки растежа в центъра на нашата рамка от правила. Защото е ясно, че растежът е от съществено значение 
за поддържане на устойчивостта на дълга. 
"Намаляването на дълга може да бъде надеждно, само ако то се извършва постепенно, устойчиво и благоприятно за 
икономическия растеж", обясни той. 
 
√ Подобрение на германските бизнес нагласи през февруари въпреки руско-украинската криза 
Бизнесът в Германия очаква край на коронавирусната криза 
През февруари германските бизнес нагласи се подобриха за втори пореден месец въпреки руско-украинския конфликт, 
тъй като бизнесът във водещата европейска икономика се надява на скорошен край на коронавирусната криза. 
Индексът на института Ifo, базиран на месечно проучване сред около 9 хиляди компании и определящ нивото на бизнес 
климата в Германия, се повиши през февруари до 98,9 пункта от 96,0 пункта през януари (възходяща ревизия от 95,7), 
нараствайки за втори пореден месец и достигайки най-високо ниво от септември 2021 г. насам. 
"Германският бизнес очаква скорошен крайна кризата с Covid-19", отбеляза Клаус Волрабе от института Ifo, но допълни: 
"Ситуацията с Украйна обаче остава основен рисков фактор, тъй като нарастване на енергийните цени в резултат на 
украинската криза ще навреди на бизнеса". 
Индексът, измерващ текущите бизнес условия, нарасна през февруари до 98,6 пункта от 96,2 пункта през януари, докато 
индексът на Ifo института за бъдещите бизнес очаквания през следващите шест месеца скочи по-силно до 99,2 от 85,8 
пункта, достигайки най-високо ниво от юли 2021 г. насам. 
 

Ifo индекси на бизнес климата, на текущите и на бъдещите бизнес очаквания 

 

https://meet.jit.si/moderated/fdf64d8112c0b4c73399cef57f5165faa61cae8f500df64d1d77bda8028beca5
https://bnr.bg/post/101605267/izkustveniat-intelekt-shte-nadskochi-opisonoto-ot-fantastite
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Ifo индексът в промишлеността се повиши рязко, като компаниите явно са по-доволни от текущото си положение. 
Очакванията им също са по-оптимистични. Въпреки това недостигът на материали продължава да възпрепятства 
производството. 
В сектора на услугите бизнес климатът също се подобри значително, отчита институтът Ifo. Индексът на бизнес климата 
се повиши в почти всички сектори на услугите. 
Подобрение бележи и показателят за бизнес климата в търговията, като бизнес в тази сфера е много по-доволен от 
настоящото си положение, а очакванията им също се повишиха осезаемо. Годишните продажби нараснаха рязко, но в 
въпреки това, както търговците на едро, така и търговците на дребно продължават да съобщават за проблеми с 
недостига при доставките. 
В строителството Ifo бизнес климатът се подобри в известна степен. Това се дължи на по-положителните оценки на 
текущата бизнес ситуация. Перспективите обаче бяха малко по-песимистични. 
 
√ Не се планира среща Байдън-Путин, Блинкън отмени срещата с Лавров 
Белият дом не планира среща на върха между президентите на Съединените щати и Русия, обяви говорителката на Джо 
Байдън Джен Саки. Тя обясни това с изострянето на кризата между Москва и Киев. 
„Президентът Байдън е отворен за дипломация, но моментът, в който Путин подготвя инвазия в суверенна държава, не е 
подходящ за разговори на най-високо ниво“, обясни Саки. 
Държавният секретар на Съединените щати Антъни Блинкън отмени насрочената за утре негова среща с руския си колега 
Сергей Лавров. Причината - руската инвазия вече е започнала и с това Москва е показала, че отхвърля дипломацията.  
Блинкън определи като дълбоко обезпокоително изказването на руския президент Владимир Путин във връзка с 
признаването  независимостта на двете сепаратистики републики в източната част на Украйна. По думите му то подсказва, 
че руският държавен глава възприема Киев като подчинен. 
Блинкън заяви обаче, че дипломатическите усилия на САЩ и съюзниците и партньорите им ще продължат. 
„Ще продължим дипломатическите усилия, в координация със съюзниците и партньорите, въз основа действията на Русия 
и фактите на място, но няма да позволим на Русия да претендира за дипломация и в същото време да задълбочава 
конфликта и да върви по пътя на войната“. 
Изказването на американския държавен секретар дойде след среща с украинския министър на външните работи Дмитро 
Кулеба във Вашингтон. 
В своето изявление Кулеба подчерта еднаквите позиции на страната си със подкрепящите ги НАТО, Европейски съюз, 
Съединените щати. 
„Светът трябва да отговори с цялата си икономическа мощ, за да накаже Русия за престъпленията, които вече е извършила 
и изпреварвайки престъпленията, които планира да извърши. Ударете руската икономика сега и я ударете силно.“ 
 
√ Путин: Русия е готова за дипломация, но интересите ѝ не са предмет на преговори 
Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Москва е готова да потърси „дипломатически решения“ на фона на 
напрежението със Запада заради Украйна, но подчерта, че интересите на Русия не са предмет на преговори, предаде АФП. 
„Нашата страна винаги е готова за открит и честен диалог, да потърси дипломатически решения на най-сложните 
проблеми“, заяви Путин във видеообръщение по повод Деня на защитника на отечеството. 
Но той допълни, че „интересите на Русия, сигурността на нашите граждани са безусловни“.  
„Затова и в бъдеще ще развиваме и усъвършенстваме армията и флота, ще се стремим да повишаваме ефективността им, 
за да бъдат снабдени с последна дума на техниката“, изтъкна руският лидер. 
 
√ Канада, Япония и Австралия също с нови санкции срещу Русия 
Канада обяви въвеждането на първоначални санкции срещу Русия. Премиерът Джъстин Трюдо заяви, че мерките са 
координирани със съюзниците на страната. 
Той посочи, че на канадците се забранява да имат финансови отношения с двете сепаратистки републики в Източна 
Украйна, както и да изкупуват руски държавен дълг. 
На руските депутати, гласували в подкрепа на признаване на независимостта на републиките, също ще бъдат наложени 
ограничения. 
Освен това Отава ще разположи до 460 военни в Латвия. 
Санкции наложи и Япония. Според премиера Фумио Кишида те включват забрана за издаване на руски облигации  на 
японска територия и замразяване на активите на определени физически лица.  
Кишида каза руските действия нарушават украинския суверенитет и отправи призив Москва да се върне към обсъжданията 
на дипломатическа основа. Японският премиер подчерта, че страната му е готова да предприеме допълнителни стъпки, 
ако ситуацията се влоши.  
Наказателни мерки предприема и Австралия. Те се отнасят до руски физически лица, отговорни за действията на Русия 
срещу Украйна. 
 
√ Руската централна банка обеща подкрепа за финансовата стабилност след срива на рублата и акциите 
Руската централна банка заяви във вторник, че е готова да предприеме всички необходими мерки за подкрепа на 
финансовата стабилност, тъй като рублата и руските финансови активи претърпяха сериозна обезценка, след като Москва 
изпрати така наречените от нея "миротворчески сили" в Източна Украйна. 
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Рублата достигна почти двегодишно дъно от 80,97 рубли за един щатски долара, след като президентът Владимир Путин 
разпореди разполагането на войски в източноукраинските регион на Донецк и Луганс след тяхното признаване от него за 
независими. 
Очаква се рязкото поевтиняване на руската валута от нива около 70 рубли за долар, наблюдавано само преди четири 
месеца, към днешния близо двегодишен връх малко под 81 рубли, да подхрани и без това високата инфлация в страната - 
едно от основните опасения сред руснаците, което би повлияло на вече падащия техен жизнен стандарт. 
"Централната банка на Русия държи под контрол развитието на ситуацията на финансовия пазар и е готова да предприеме 
всички необходими мерки за подкрепа на финансовата стабилност", се казва в изявление на банката, цитирано от Ройтерс. 
Централната финансова институция също така обяви известно облекчаване на изискванията към банките, заявявайки, че 
на кредиторите ще бъде разрешено да използват пазарната стойност на акциите и облигациите в своите портфейли със 
задна дата - от 18 февруари - в отчети за приходите до октомври. 
Но централната банка, която по принцип няма политика, насочена към конкретен обменен курс на свободно плаващата 
рубла, не успя да посочи какви други мерки може да предприеме, докато Русия се подготвя за нов кръг от западни санкции, 
които могат да бъдат насочени към руските банки и държавните облигации. 
"Волатилността очевидно ще се увеличи в тази ситуация на нови санкции и би си струвало Руската централна банка да 
обмисли излизането на пазара с интервенции в някои моменти", отбеляза Егор Сусин, управляващ директор на 
Gazprombank Private Banking. 
"Централната банка разполага с ключовия лихвен процент и с интервенции в своя арсенал", посочи Евгений Суворов, 
икономист в CentroCreditBank. 
Централната банка на Русия вече повиши лихвите с 100 базисни пункта на две поредни заседания и се очаква да повиши 
отново лихвите от текущите 9,5% на срещата си на 29-и април, тъй като инфлацията в страната е близо 8,8% - далеч над 
целевото ниво от 4 на сто. 
Руската централна банка не отговори на искане на Ройтерс за коментар относно възможната продажба на чуждестранна 
валута (на валутна интервенция), за да облекчи натиска върху рублата. 
Междувременно руската валута възстанови част от загубените си позиции от снощи и по-рано днес, като върна към 79 
рубли за един щатски долар, след като по-рано във вторник падна до дъно от 80,97 рубли за долар - най-ниско ниво от 23-
ти март 2022 г. 
 

Графика долар/рубла 

 
 
Еврото пък се върна под нивото от 90 рубли, след като по-рано през деня поскъпна до 91,44 рубли, достигайки най-високо 
ниво от април 2021 г. 
Това стана факт, след като Руската централна банка заяви, че е готова да предприеме всички необходими мерки, за да 
подкрепа финансовата стабилност. 
Продължават обаче продажбите на руски държавни облигации, като доходността на 10-годишни руски OFZ книжа, 
популярни до неотдавна сред чуждите инвеститори, достига най-високо ниво от началото на 2016 г. 
Под натиск от продажби остават и акциите на Московската фондова борса, като фондовият индекс RTS, който е 
деноминиран в долари, се понижава ранния следобед с 5,7% към 11391,1 пункта, след като по-рано във вторник удари 
дъно от 1075,98 пункта - най-ниско ниво от ноември 2020 г. 
Фондовият индекс в рубли IMOEX пък се понижава с 5,6% към 2870 пункта. 
Според повечето анализатори по-нататъшната посока на пазара ще бъде определена от решението на Запада за санкциите 
спрямо Москва и не може да бъде изключен втори кръг на рязък спад на руските активи. 
 
√ Медведев след спирането на "Северен поток 2": Добре дошли в свят с газ за 2000 евро 
"Добре дошли в новия свят, където европейците скоро ще трябва да плащат по 2000 евро за 1000 кубически метра 
природен газ“, написа в "Туитър" бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който продължава да бъде 
доста приближен до президента Путин. 
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Така той коментари новината, че Германия ще спре сертифицирането на газопровода "Северен поток 2" заради 
разполагането на руски войски в двата отцепили се от Източна Украйна региони Донецк и Луганск. 
Самият президент Владимир Путин заяви, че Русия ще продължи непрекъснатите доставки на природен газ за световните 
пазари. 
"Русия възнамерява да продължи непрекъснатите доставки на газ, включително на втечнен природен газ (LNG), на 
световните пазари, да подобри свързаната инфраструктура и да увеличи инвестициите в газовия сектор", заяви руският 
президент Владимир Путин в поздравленията към участниците и гостите на Форума на страните износителки на газ в Катар, 
публикувано на сайта на Кремъл във вторник. 
Руският лидер отбеляза също така, че разширяването на използването на природен газ като един от най-екологичните 
видове гориво става много популярно в периода на модернизиране на енергийния пазар. 
Трябва да се има предвид, че Европа осигурява около 40% от нуждите си от газ от Русия. 
Решението на Путин да признае независимостта на Донецката и Луганската народни републики и да изпрати 
"омиротворителни" военни сили в тях доведе до ръст на цените на газа в Европа с близо 10% с оглед на опасенията за 
предстояща неизбежна руска инвазия в Украйна. Подобна инвазия би довела до налагане на сериозни санкции от страна 
на ЕС върху Москва, включително и върху енергийния сектор, което пък да причини затруднения и дори спиране на руските 
доставки на синьото гориво за стария континент. 
През следобедна търговия във вторник мартенските фючърси на газовия нидерландски хъб TTF поскъпват с 0,9% към 79,40 
евро за мегаватчас или около 940 долара за 1000 кубически метра, като по-рано през деня достигнаха ценови връх от 81,50 
евро. Рекордните цени от близо 187 евро за MWh, или близо 2000 долара за 1000 кубически метра, бяха достигнати на 
газовия хъб TTF на 21 декември 2021 г. 
Трябва да се има предвид, че 1000 кубически метра се равняват на около 10,55 мегаватчаса (MWh). 
Коментарите на Дмитрий Медведев подсказват, че той предполага ново поскъпване на европейския газ към този рекорден 
връх от близо 187 евро за мегаватчас. 
 

Графика на газовите TTF фючърси (в евро за мегаватчас) 

 
 
"Цените на газа вече се покачват и след като Германия спира "Северен поток 2", газовата криза вече изглежда почти 
сигурно ще продължи години, а не месеци“, коментира Джес Ралстън, анализатор в Energy and Climate Intelligence Unit.  
Анализатори на немската банка Commerzbank пък посочиха, че макар европейските газови складови запаси да издържат 
до края на зимата, натрупването на запаси в газохранилищата за следващата зима вероятно ще се окаже трудно без 
адекватни доставки на руски газ, а бъдещето на газопровода "Северен поток 2" е по-несигурно от всякога досега. 
Междувременно руският енергиен министър Николай Шулгинов каза, че Европа няма да може да замени големите 
количества руски природен газ с втечнен природен газ от други страни. 
Анализаторите на Refinitiv също предвиждат възходяща траектория на цените на газ в Европа в резултат на ескалацията на 
конфликта между Русия и Украйна, както и по-ниски доставки на втечнен природен газ. Споед тя обаче другите фактори 
като прогноите за по-меко време и по-ниското търсене на горива за отопление могат да ограничат едно по-драмтично 
поскъпване на синьото гориво. 
 
3e-news 
 
√ Скок с 22.3%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 350.14 лв. за MWh с ден за доставка 23 
февруари 2022 г. 
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Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори вчера при цена за базова енергия (1 – 
24 часа) от 350.14 лв. за MWh и обем от 87 966.80 MWh с ден за доставка 23 февруари 2022 г., сочат данните от търговията. 
Това е повишение с 22.3 % спрямо стойността при затварянето на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 397.63 лв. за MWh, при количество от 46 340.90 MWh. 
Извънпиковата енергия (41 625.90 MWh) е на цена от 302.65 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 211.85 лв. за MWh и количество от 3095.4 MWh. 
Най-ниската стойност от 204.89 лв. за MWh (3175.7 MWh) е отчетена за 02 часа. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната за 19 часа – 478.08 лв. за 
MWh при количество от 3702.5 MWh. Висока остава стойността и за 09 часа – 459.62 лв. за MWh ( 4174.9 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент е 290.09 лв. за MWh при количество 3388.4 MWh. 
Спрямо стойността от 286.33 лв. (146.40 евро) за MWh за 22 февруари 2022 г., цената на търгуваната електроенергия с ден 
за доставка 23 февруари 2022 г. се повишава до 350.14 лв. за MWh по данни на БНЕБ или 179.02 евро за MWh (ръст с 22.3 
%), според www.energylive.cloud. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 22 февруари 2022 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 267.70 MWh при средно претеглена дневна цена от 284.47 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на 
България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-
E сочат, че в системата участват (MW): 
Име          MW 
АЕЦ      35,82%    2164.53 
Кондензационни ТЕЦ    45,78%    2766.76 
Топлофикационни ТЕЦ    6,13%    370.2 
Заводски ТЕЦ     2,63%    158.81 
ВЕЦ      1,43%    86.16 
Малки ВЕЦ     2,84%    171.84 
ВяЕЦ      0,91%    55.14 
ФЕЦ      3,70%    223.61 
Био ЕЦ      0,77%     46.57 
Товар на РБ          5070.77 
Интензитетът на СО2 е 417g (gCO₂eq/kWh) към момента на публикуването на информацията. 
 
√ Ново покачване на енергийните цени по регионалните борси за сряда 
Румънската OPCOM затвори при цена от 179,51 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 188,39 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена от 179,51 евро/мвтч. Това сочат данните на 
борсата за 23 февруари 2022 г. Цената за пиковата енергия е 203,89 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 155,13 
евро/мвтч. Най-високата цена от 246,17 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 2 ч и тя ще бъде 104,76 
евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 82 318,8 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 23 февруари ще бъде 188,39 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 153,33 гвтч. Максималната цена ще бъде 244,44 евро/мвтч и тя ще бъде в 19 ч. Минималната цена ще 
бъде в 5 ч и тя ще бъде 115,86 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 23 февруари е 180,04 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 203,89 евро/мвтч. Най-високата цена от 246,17 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 2 ч тя ще бъде 104,76 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 104 728,5 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 23 февруари на Словашката енергийна борса е 180,04 евро/мвтч. Базовата цена на 
електроенергията на Чешката енергийна борса е 136,63 евро/мвтч. Най-високата цена в Братислава ще бъде в 19 ч и тя ще 
е 246,17 евро/мвтч. Най-високата цена в Прага ще бъде в 20 ч и тя ще е 236,86 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в 
Словакия в 2 ч и тя ще бъде 104,76 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената в Чехия в 4 ч и тя ще бъде 88,34 евро/мвтч. 
 На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 23 февруари е 147,91 евро/мвтч. Пиковата цена ще 
достигне 159,41 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 75 966,1 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената 
в 9 ч и тя ще достигне 236,86 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 2 ч тя ще бъде 104,76 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия е 130,09 евро/мвтч на 23 февруари. Пиковата цена ще бъде 
143,33 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 513 955,3 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 20 ч 
и тя ще достигне 236,86 евро/мвтч. В 2 ч се очаква и най-ниската цена от 78,96 евро/мвтч. 
На Италианската енергийна борса средната цена за 23 февруари ще бъде 191,48 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 867,65 гвтч. Максималната цена ще бъде 245,00 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена ще 
бъде в 5 ч и тя ще бъде 162,12 евро/мвтч. 
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Мениджър 
 
√ Депутатите приеха бюджета на Здравната каса 
Със 136 гласа "за", 12 "против" и 1 "въздържал се" депутатите приеха на второ четене бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г. Близо 4 часа депутатите обсъждаха законопроекта, който влиза в сила със 
задна дата от 1 януари с изключение на няколко параграфа.  
В бюджета на НЗОК за 2022 година се предвиждат 604,4 млн. лв. повече за разходи и трансфери (общо) в сравнение с 2021 
г. Той е подготвен при действащата задължителна здравноосигурителна вноска от 8%. Предвидено е балансирано 
бюджетно салдо, посочва вносителят - Министерският съвет.  
Според разчетите се очаква да постъпят общо приходи и трансфери в размер на 6 050, 7 млн. лв., или с 604,4 млн.лв. повече 
от 2021 г.  
Здравноосигурителните приходи се предлага да бъдат в размер на 5 802,5 млн. лв. или с 697,1 млн. лв. повече от 2021 
г. При приходите от здравноосигурителни вноски са отчетени ефектите от увеличаване от 1 април т.г. на размера на 
минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв.; на размера на максималния осигурителен доход от 3000 лв. на 3 400 
лв. и др.  
В проектобюджета на Здравната каса са заложени разходи и трансфери от 6 050,7 млн. лв. От тях за текущи разходи се 
предлагат в размер на 5 871,7 млн. лв., като тази сума е по-голяма с 583,5 млн. лв. от 2021 г. 
За резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи, са предвидени 174 млн. лв. или с 20,9 млн. лв. повече от 
2021 г.   
Дебатите в пленарната зала 
"Допълнително средства за зъбни протези ще позволят на 30 хил. крайно нуждаещи се да си закупят тези изделия", заяви 
депутатът от "Възраждане" Елена Гунчева. 
Според Джевдет Чакъров от ДПС хората в затруднено социално положение трябва да имат право за протези, защото в ЕС 
на 5 години се позволява на пациентите да си ги подновят. Той също изрази мнение, че стоматолозите на първа линия 
също трябва да получат възнаграждения.  
Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС поиска увеличение със 100 млн. лв. на средствата за здравноосигурителни плащания за 
болнична медицинска помощ. Според него плащанията са недостатъчни за покриване на разходите на лечебните 
заведения.  
"Управляващите няма да могат да компенсират инфлацията, която вече е 9,1%, ако не се намалят хоспитализациите", каза 
бившият директор на "Пирогов" и депутат от ГЕРБ Асен Балтов. Той съобщи още, че университетските болници ще загубят 
100 млн. лв за първото тримесечие, заради това че Касата плаща 85%. "15- 20 болници поеха най-голямата тежест на ковид 
вълните. Оказа се, че няма безнаказано добро и те не могат да получат в пълния си обем", каза Балтов.  
"Депутатите гласуват бюджет без да са приели отчет на касата за миналата година и не знаят за какво са били похарчени 
парите", посочи Петър Петров от "Възраждане". 
 
√ Намаляват данък "Уикенд" на 3% 
Парламентът намали данък "Уикенд" от 10% на 3%, приемайки окончателно на второ четене промените в Закона за 
корпоративното подоходно облагане. Новата ставка влиза в сила след обнародването на измененията в "Държавен 
вестник". 
Налогът върху разходите в натура, свързани с лично ползване на фирмени активи, беше въведен по предложение на ГЕРБ 
при тяхното управление, а целта беше фирмите да не декларират по-големи разходи, а част от активите - например 
служебен автомобил, практически да се използват за лични цели.  
Мартин Димитров от "Демократична България" обясни, че първоначалната идея е била въобще да отпадне данък 
"Уикенд", но били проведени редица разговори с бизнес организации, от които е станало известно, че самото отпадане би 
създало сериозни проблеми, а неговото намаляване на 3 на сто, каквото е окончателното предложение, би облекчило 
значително българския бизнес. "Ако освободим изцяло облагането на разходи в натура или получаването на определени 
активи в натура от страна на работещите, това би довело до прецеденти, при които ефектите за данъчната администрация 
и за държавата няма да бъдат тези, които търсехме", обясни той. 
Не беше прието предложението на Петър Петров ("Възраждане") за увеличаване на нормативно признатите разходи за 
упражняване на професията адвокат от 25 на 40 процента. Искането беше подкрепено от депутати от ГЕРБ-СДС и "Има 
такъв народ", но беше отхвърлено и при прегласуването в пленарната зала.  
С промените в Закона за корпоративното подоходно облагане депутатите измениха и Закона за местните данъци такси и 
отмениха събирането на такси от родителите или настойниците за ползване на детски ясли и детски градини. Така детските 
ясли и градини стават безплатни от 1 април т. г., реши окончателно парламентът.   
С друга промяна, одобрена на второ четене, бе решено родителите да имат право на данъчно облекчение за дете в 
годината, когато то навърши 18 години. Същото правило важи и за родителите на дете, което почине през годината. 
Депутатите решиха 10% да бъде данъкът върху социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и 
лица, наети по договор за управление и контрол. Такива разходи са тези за ваучерите за храна.  
Няма да се облагат доходите от лихви по влогове в банки, установени в държава членка на Европейския съюз, или в друга 
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.   
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√ Даниел Лорер: България ще е сред водещите производители на електрически камиони 
България ще е сред водещите производители на електрически камиони в близко бъдеще. Това заяви министърът на 
иновациите и растежа Даниел Лорер при представянето на електромобила Sevic v500e в Пловдив. Той е създаден и сглобен 
в производствена база в града и вече е сертифициран от европейската автомобилна организация UTAC за движение по 
пътищата на Европа, съобщават от министерството на икономиката. 
Българските електрически камиончета ще се произвеждат изцяло с енергия от възобновяеми енергоизточници. Първите 
500 бройки вече са готови и са предназначени за износ. Според съобщението има засилен интерес към тях от Западна 
Европа и САЩ. Батерията им предлага пробег от 300 км с едно зареждане, като товароносимостта е 600 кг. 
Намеренията на компанията производител са за построяване на нова фабрика за още 20 милиона лева, в която да се 
произвеждат близо 1000 броя камиона на година. Цената е електромобила е от 20 000 до 24 000 евро и вече има интерес 
към него от страна на търговията, социалния патронаж, паркове и градини.  
„В новия програмен период на ЕС икономиката и зеленият преход ще се движат заедно в тесен съюз. Огромната част от 
европейския ресурс ще бъде насочен именно за дигитализация и зелена икономиката“, заяви Лорер. „Зелените и 
дигиталните инвестиции са основните пера на европейските програми за период до 2027 г. и това ще се види в програмите, 
които министерството на иновациите и растежа ще предостави на бизнеса за развитие в рамките на следващите години“, 
обясни министър Лорер. 
До края на март в министерството на иновациите и растежа ще заработи нова мярка за енергийно ефективни технологии, 
насочена към малки и средни предприятия. Мярката е безвъзмездна грантова е и от 140 милиона лева, а в момента текат 
интензивни преговори с Европейската комисия за нейното увеличаване за България, така че вероятно тя ще нарасне с още 
няколко десетки милиона лева, обяви министър Лорер. 
До 2040 година Тракция икономическа зона (ТИЗ) е поела ангажимент да стане въглеродно неутрална, съобщи директорът 
на зоната Пламен Панчев. Това е стратегия от 12 проекта, като във всеки от тях има технологична и социална част. Панчев 
обясни, че стратегията ще се изпълнява на три етапа – до 2025 година на компаниите ще бъде дадена 40 процента 
възобновяема енергия, до 2030 година - 60 на сто, а през 2040 година - 100 процента.  
 
√ Нови правила за достъпност на жилищата влизат в сила от 23 май 
Жилищата в новите сгради ще трябва да отговарят на изисквания за достъпност, които Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството конкретизира с промени в наредбата за достъпна среда*. Те не се отнасят за въвеждане на 
нови условия за достъпност, а дават на бранша технически варианти, които ще ги освободят от допълнителни разходи. 
Промените са наложителни, тъй като е установено, че някои от тях са непълни, неточни или неясни и водят до двусмислено 
тълкуване при техническото им изпълнение. Ремонтът на наредбата е по настояване на браншовите организации и влизат 
в сила от 23 май тази година. 
Съгласно промените новите жилища трябва лесно да бъдат адаптирани, когато това е необходимо, към различни 
специфични нужди на хора с постоянни или временни затруднения в придвижването. Поради това жилищата в новите 
сгради няма да имат прагове или неравности, по-големи от 2 см, включително на монтираните дограми. Всяко от тях 
задължително трябва да има един балкон/лоджия/тераса с минимална ширина 150 см и минимална дължина 150 см. Ако 
те са с по-малки размери, е необходимо да се осигури 150 см ширина във вътрешното пространство на помещението, така 
че в него да е възможно придвижването с инвалидна количка.  Достъпът във всяка нова жилищна сграда трябва да е по 
стълби и асансьор, а ако сградата е до пет етажа, вместо асансьор да има вертикална подемна платформа. 
Само рампите, които са към сгради, подлези, надлези и метростанции, трябва да бъдат с отопляема повърхност, гласят 
промените в Наредбата. Идеята е това изискване занапред да важи за инфраструктура, към която има електрическо 
захранване, а не за всички случаи, както е сега. 
С оглед безопасността на стълбищата за децата, парапетите в многофамилните жилищни сгради не трябва да са с 
хоризонтални елементи, а само с вертикални, като разстоянието между тези елементи не може да бъде повече от 9 см. 
Предвижда се проектните решения за достъпна среда да се представят във всяка фаза на проектирането на новите 
жилищни сгради. Досега преценката за представяне на тези решения във фазите на проектиране беше без конкретизиране, 
т.е. по преценка на проектанта. 
_________________________________________________________ 
*Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 
 
√ Офис наемите остават стабилни 
95% от членовете на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради са подписали нови дългосрочни (от 3 до 5 години) 
договори за наем през 2021 г. Средната заетост на офис площите в България надхвърля 91%, като при 77 на сто свободните 
площи са под 10%. Това показва анкета на АСБС. Допитването сред членове на асоциацията – дружества, които инвестират 
в изграждането и експлоатацията на бизнес имоти в страната, сочи, че по-ниска степен на заетост се наблюдава основно 
при новите проекти от последната година. Причината е, че те все още са в процес на отдаване. 70% от анкетираните 
заявяват, че наемните цени са стабилни, като при 21 на сто се наблюдава увеличение. „Сегментът е стабилен, въпреки 
развитието на пандемията през последните 2 години. Предизвикателствата, пред които бяха изправени членовете ни, 
послужиха за катализатор на тенденции, които вече бяха отключени. Появиха се нови, гъвкави офис решения, свързани 
със специфичните нужди и изисквания на наемателите, които превръщат територията им в цялостно преживяване за 
служителите”, обяснява коментира Таня Косева-Бошова, председател на Управителния съвет на АСБС. 
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От Асоциацията считат,че темата за енергийната ефективност продължава да бъде на фокус за инвеститорите. Наемателите 
вече имат ясно формулирани изисквания към устойчивостта на офис сградите, като поддържането на оптимални разходи 
за енергия е само част от тях. 
В тази връзка АСБС инициира законодателни промени, които биха стимулирали реализирането на устойчиви офис проекти. 
Предложението е сградите, сертифицирани по международните  стандарти за устойчивост и енергийна ефективност, да 
ползват редуцирана ставка на местния данък, каквато е практиката в много европейски страни за стимулиране на 
инвестициите в устойчиви сгради. 
От Асоциацията съобщават, че значителна част от офис сградите, завършени през последните години, вече са 
сертифицирани по международни стандарти за устойчивост. Членовете на АСБС отчитат нарастващата тежест на 
критериите за устойчивост – опазване на околната среда, социална отговорност и добро управление (ESG), както за 
институционалните инвеститори, така и за финансиращите институции. 
Прогнозата е за сериозно забавяне в предлагането на нови офис площи след период на динамично развитие и растеж. 
Очаква се това да стабилизира допълнително пазара и да доведе до увеличаване на заетостта през 2022-2023 г. Това 
забавяне обаче не означава консервативно поведение или промяна в инвестиционните намерения за стартиране на нови 
офис проекти. Близо 60% от анкетираните заявяват, че планират нови инвестиции през следващите две години. 
 
√ Над 1.2 милиона туристи посетиха Гърция през януари 
Повече от 1.2 милиона туристи са посетили Гърция през януари. Така южната ни съседка отбеляза 223.6% ръст на гостите 
спрямо януари 2021 г., когато са регистрирани 386 130 посетители, съобщават от пресцентъра на Службата за гражданска 
авиация (САА), цитирани SchengenVisaInfo.com. От там допълват, че броят на пътниците е с 41.5% по-малък от този през 
януари 2019 г., когато страната е посетена от 2.1 млн. туристи 
За първия месец на годината гръцките авиопревозвачи са извършили 18 218 полета, от които 11 314 вътрешни, а 6 904 – 
международни. Общият им брой е само с 18 на сто под нивото от 2019-а, когато броят им достига 22 219, но пък със 70.3% 
повече в сравнение с януари 2021-а, когато те са отчетени 10 708 полета. 
Службата за гражданска авиация отчита най-голям ръст при международните пътувания. Пасажерите достигат 271 796 или 
с 350.5% повече спрямо януари 2021 г., когато са регистрирани 60 328 чуждестранни туристи. Положителните резултати се 
потвърждават и от проучване за Европейската туристическа комисия (ЕТК), направено от базираната в Атина маркетингова 
компания Mindhaus. Гърция е посочена като водеща дестинация за европейските туристи през първата половина на 2022 
г. Страната обаче слиза с една позиция надолу спрямо миналата година, отстъпвайки място на Италия, но все пак остава в 
почетната петорка, в която още са Испания и Франция, и изненадващо Германия.  Хърватия държи шестата позиция за най-
предпочитана дестинация за граждани на ЕС. Ключов фактор за това е управлението на ситуацията с COVID-19 в страната, 
която бе високо оценена от туристическите организации. „Начинът, по който се справихме с пандемията, бе толкова важен, 
че докато всички други средиземноморски страни бяха затворени през 2020 г., Гърция бе достъпна. Миналата година, 
когато очаквахме 5-6 млрд. евро приходи от туризъм, те достигнаха до 10.5-11 млрд. евро. Това е огромен принос за 
гръцката икономика”,  подчертава Василис Кикилиас, министърът на туризма на Република Гърция. 
Официално туристическият сезон ще бъде открит от 1 март, за разлика от всички досегашни години, когато датата бе  15 
април. Според гръцкия министър на туризма през следващия месец се очаква да отплават общо 765 круиза, 55 на сто от 
които ще акостират в пристанищата на Пирея, Солун, Ираклион, Санторини и Миконос. 
 
√ Германия замрази сертифицирането на „Северен поток 2“ 
Германският канцлер Олаф Шолц замрази процеса по сертифицирането на газопровода „Северен поток 2“, след като Русия 
призна за независими два отцепнически региона в Източна Украйна, предаде Ройтерс. 
Енергийният проект е сред най-спорните в Европа, като той има за цел да удвои годишния капацитет на Москва за износ 
на газ през Балтийско море до Германия, заобикаляйки традиционния транзит през Украйна. 
Проектът среща много критики в рамките на Европейския съюз, както и от САЩ и Украйна, на база на това, че той ще 
увеличи енергийната зависимост на Европа от Русия, ще лиши Украйна от транзитни такси и ще направи страната по-
уязвима на руска инвазия 
„На фона на последните развития трябва да преоценим ситуацията, особено по отношение на „Северен поток 2“, 
коментира Шолц по време на пресконференция с ирландския си колега. 
Той заяви, че е поискал от икономическия министър да предприеме нужните стъпки, за да се увери, че сертифицирането 
няма да се извърши при настоящите условия. 
„Съответните отдели на министерството на икономиката ще направят нова оценка на сигурността на доставките в 
светлината на развитията от последните няколко дни“. 
Германското правителство отдавна защитава позицията, че „Северен поток 2“ е предимно търговски проект, който 
диверсифицира енергийните доставки за Европа. В същото време, пускът беше отложен за втората половина на тази 
година. 
По-рано вчера украинският президент Володимир Зеленски поиска в обхвата на готвените нови санкции от ЕС да влезе и 
пълното спиране на проекта за газопровода "Северен поток 2", а австрийският канцлер Немахер допусна, че това е 
възможно при решение за широкобхватни санкции. 
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√ Бурите вдигнаха до рекорд производството на ток от вятър в Полша 
Силните ветрове, които удариха Северна Европа миналата седмица, са генерирали рекордно количество вятърна енергия 
в Полша, покривайки около 30 на сто от търсенето в страната, където по-голямата част от електричеството се осигурява от 
въглища. Това съобщи днес операторът "Полски електрически мрежи" (PSE), цитиран от Асошиейтед прес и БТА. 
"В сряда вечерта, когато ураганен вятър връхлета страната, регистрирахме рекордно равнище на генерирана енергия от 
вятърните централи от около 6700 мегавата", каза пред АП Мачей Вапински от оператора на електропреносната мрежа в 
Полша.  
В момента търсенето на енергия в 38-милионната членка на ЕС е близо 24 000 мегавата, което означава, че вятърните 
ферми са покрили почти 30 на сто, заяви Вапински в писмо по електронната поща.  
"Полски електрически мрежи" осигурява разпространението на електрическа енергия в Полша.  
Януш Гайовецки, шеф на Полската асоциация за вятърна енергия каза, че вятърните централи осигуряват средно 10 на сто 
от годишното търсене на енергия в Полша и подчерта, че потенциалът е много по-голям. 
"Поради засилването на бурята през уикенда, което доведе до унищожаването на електропроводи и до автоматичното 
изключване на някои турбини от съображения за сигурност, равнището на мощностите от вятърните ферми се е понижило 
до около половината от рекордното ниво", отбеляза Вапински. 
Възобновяемата енергия съставлява около 25 на сто от полския енергиен микс и нараства най-вече в секторите на 
вятърната и слънчева енергия. В резултат на това ролята на черните и кафяви въглища намалява, но все още е около 65 на 
сто от генерираната енергия в Полша.  
При неотдавнашните бури в Полша загинаха четирима души, а поне девет бяха ранени, след като силните ветрове повалиха 
дървета и унищожиха покриви.  
 
√ Коалиция иска индивидуалните потребители в ЕС да могат да съдят технологичните гиганти 
Индивидуални потребители трябва да имат правото да завеждат съдебни искове срещу американските технологични 
гиганти за нарушаване на правилата на Европейския съюз, насочени към ограничаването на властта на тези фирми. Зад 
тази позиция застанаха Privacy International, паневропейската потребителска група BEUC и редица учени, цитирани от 
Ройтерс. 
Призивът на коалицията от 31 групи и академици дойде, след като властите в ЕС и страните членки на блока отправиха 
критики по последните точки от Закона за цифровите пазари (DMA), предложен от еврокомисаря по конкуренцията 
Маргрете Вестаге преди малко повече от година, преди той да се е превърнал окончателно закон. 
Законопроектът включва списък с допустими и недопустими действия от страна на големите онлайн платформи, като на 
практика той е насочен към Apple, Alphabet, Meta, Amazon и Microsoft. Той позволява само на бизнес потребителите да 
съдят компании, които нарушават правилата на ЕС. 
„DMA трябва да даде възможност на потребителите, както индивидуално, така и колективно, да изискват от националните 
съдилища да предприемат действия по нарушение на правилата на ЕС“, посочват от групата в отворено писмо до 
европейските институции. 
Макар че властите в ЕС са отворени към идеята, отделните страни членки пренебрегват искането. 
Коалицията също така призова законодателите и държавите от ЕС да позволят на потребителските органи и представители 
на гражданското общество да участват в процесите, определени в проектозакона, така че техните нужди да бъдат отразени 
в решенията на Комисията относно технологичните гиганти. 
Отвореното писмо са подписали още базираният в САЩ Център за цифрова демокрация и Федерацията на потребителите 
на Америка, Европейския съюз за граждански свободи, европейските цифрови права и учени от Оксфордския университет, 
Виенския университет по икономика и бизнес и Университета на Амстердам. 
 
√ Европейските фондови борси търсят посока на фона на напрежението в Украйна 
Европейските акции достигнаха седеммесечно дъно в ранната търговия във вторник, преди да възстановят част от загубите 
си и дори да излязат на зелено, на фона на очакванията за сурови санкции срещу Русия, която нареди на войски да влязат 
в двата сепаратистки района в Източна Украйна, които в понеделник Путин призна за независими, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,18 пункта, или 0,04%, до 454,99 пункта, следвайки три сесии на 
червена територия. Бенчмаркът поевтиня с около 1,9% в началото на вчерашната търговия, доближавайки се до ниво на 
корекция спрямо рекордния си връх. 
Немският показател DAX, които е по-уязвим на напрежението около Украйна поради зависимостта на Германия от руски 
газ, отчете спад от 0,81 пункта, или 0,01%, до 14 730,31 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE напредна с 27,64 пункта, или 0,37%, до 7 511,97 пункта. Френският измерител 
CAC 40 се повиши с 3,44 пункта, или 0,05%, до 6 791,78 пункта. 
Съединените щати и европейските съюзници им са готови да обявят нови санкции срещу Русия, следвайки решението на 
Москва да признае независимостта на Донецката и Луганската народни републики. 
На този фон цените на петрола скочиха до най-високото си ниво от септември 2014 г., приближавайки се до прага от 100 
долара за барел. Макар че общият европейски индекс SXEP на компании от петролния и газов сектор се повиши с 1,29%, 
инвеститорите се страхуват, че по-високите енергийни цени могат да допринесат за допълнителен ръст на инфлацията в 
Европа. 
„Последствията за Европа биха били главно в сферата на цените на газа и петрола. В интерес на Русия е да се увери, че 
проблемите с доставките няма да са твърде големи. Това е причината за приглушената реакция на пазара“, коментира 
Сима Шах, главен глобален стратег в Principal Global Investors. 
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Банковият индекс SX7P се понижи с 0,63%, след като инвеститорите понижиха прогнозите си за повишаване на лихвите на 
Европейската централна банка. Пазарът оценява на 95% възможността за повишение на лихвата с 10 базисни пункта през 
юли и увеличение с 40 базисни пункта до края на годината. 
Шах е скептично настроена към повишението на лихвите на ЕЦБ през тази година предвид опасенията за силната на 
европейската икономика и допълнителните усложнения от кризата по границата между Русия и Украйна. 
Акциите на Volkswagen AG поскъпнаха с 9,58%, а тези на холдинговата компания Porsche SE (която притежава 53% от 
Volkswagen Group) – с 11,57%, след като стана ясно, че най-големият производител на автомобили в Европа е в „напреднали 
преговори“ за потенциално първично публично предлагане на Porsche AG. 
Цената на книжата на Fresenius Medical Care се понижи с 1,22%, след печалбите на компанията за цялата година не 
отговориха на прогнозите. 
Пазарите в САЩ останаха затворени в понеделник по случай Деня на президентите. 
Загуби в Азия 
Водещите индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха понижения във вторник, докато 
инвеститорите продължиха да следят напрежението между Русия и Украйна, предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският показател Hang Seng записа най-големият спад в региона, изтривайки 650,07 пункта от стойността си, или 
2,69%, завършвайки сесията при ниво от 23 520 пункта. Листнатите в Хонконг акции на Alibaba поевтиняха с 3,05%, след 
като в Блумбърг се появи информация, че китайските власи са наредели на банките и държавните фирми да докладват за 
експозицията си към финтех компанията Ant Group на Джак Ма. 
Загуби регистрираха и технологичните компании, като цените на книжата на Tencent и Meituan се понижиха съответно с 
0,13% и 5,1%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе се понижи с 33,47 пункта, или 0,96%, до 3 457,15 пункта, докато по-
малкият индекс Shenzhen Composite отчете спад от 28,50 пункта, или 1,23%, до 2 297,30 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 451,26 пункта, или 1,71%, до 26 449,61 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира спад от 37,01 пункта, или 1,35%, до 2 706,79 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи със 72,3 пункта, или 1%, до 7 161,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха предимно понижения в ранната търговия вчера. Основният 
индекс SOFIX отчете спад от 7,39 пункта, или 1,19%, до 613,98 пункта. BGBX40 се понижи с 1 пункта, или 0,71%, до 140,83 
пункта. BGTR30 изтри 5,53 пункта от стойността си, или 0,79%, достигайки ниво от 698,26 пункта. BGREIT се понижи с 0,02 
пункта, или 0,01%, до 166,30 пункта. 
 
√ Горната камара на руския парламент разреши на Путин да използва въоръжени сили в чужбина 
Съветът на руската федерация даде съгласието си на руския президент Владимир Путин за използване на въоръжени сили 
в чужбина във връзка със ситуацията в Донбас, предаде Газета. ру. Резолюцията е приета единодушно по време на 
извънредно заседание на горната камара на парламента. Решението е подкрепено от 153 сенатори. Документът влиза в 
сила от момента на приемането му, уточнява изданието. 
„Далеч не винаги използването на въоръжени сили извън Руската федерация е силова операция. Много често тяхното 
прилагане просто носи мир. И ние също разчитаме на това. Поемайки задължения за защита на републиките, ние, разбира 
се, трябва да използваме ресурсите, с които разполага Русия“, заяви един от представителите в горната камара Юрий 
Воробьов. 
„Общият брой на формированията на въоръжените сили на Руската федерация, районите на техните действия, задачите, 
които стоят пред тях, срокът на престой извън територията на Руската федерация се определят от президента на Руската 
федерация в съответствие с Конституция на Руската федерация“, се казва в резолюцията. 
Президентът Владимир Путин се обърна по-рано вчера към Съвета на федерацията с молба да разреши използването на 
руската армия в чужбина. 
 
√ Цените на петрола се стабилизираха след вчерашния скок 
Цените на петрола се стабилизираха в ранната търговия в сряда, след като предходната сесия скочиха до седемгодишни 
върхове, тъй като стана ясно, че първата вълна от санкции на САЩ и Европа срещу Русия заради изпращането на войски в 
Източна Украйна няма да наруши доставките на петрол, пише Ройтерс. 
В същото време потенциалното връщане на повече ирански петрол на пазара, ако Техеран и световните сили се разберат 
за възстановяването на ядреното споразумение от 2015 г., постави таван върху цените. 
Към 8:35 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,09 долара, или 0,09%, до 96,75 долара за барел, след като във 
вторник поскъпна до 99,50 долара за барел - най-високото равнище от септември 2014 г. насам. Цената на американския 
лек суров петрол WTI се понижи с 0,05 долара, или 0,05%, до 91,86 долара за барел, следвайки ръст до 96 долара 
предходната сесия. 
"Съюзниците от НАТО пазят някои наказателни мерки като разменна монета, което означава, че вратата на дипломацията 
все още е отворена. Съживяването на ядрената сделка с Иран също остава възможно“, каза Вандана Хари от Vanda Insights. 
„За момента тези два фактора ще задържат Брента от прескачането на прага от 100 долара за барел“, добави той. 
Цените скочиха във вторник поради опасенията, че западните санкции срещу Русия за изпращане на войски в два 
отцепнически региона в Източна Украйна могат да засегнат енергийните доставки, но Съединените щати дадоха да се 
разбере, че санкциите няма да имат въздействие върху износа на енергия. 
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„Санкциите, които се налагат днес и които могат да бъдат наложени в близко бъдеще, не са насочени и няма да са насочени 
към потоците от петрол и газ“, каза високопоставен служител на Държавния департамент на САЩ пред репортери късно 
във вторник 
Санкциите, наложени във вторник от Съединените щати, Европейския съюз, Великобритания, Австралия, Канада и Япония, 
бяха насочени към руски банки и физически лица, докато Германия спря процеса по сертифицирането на газопровода 
„Северен поток 2“. 
Възможно е да има и допълнително понижаване на цените, ако на пазара се върнат доставките от повече от 1 млн. барела 
суров петрол на ден от Иран, след като дипломати заявиха, че Техеран и световните сили са на прага на постигане на 
споразумение за ядрената програма на Иран. 
Голямата неизвестност в случая е колко бързо Иран може да увеличи износа си, смята анализаторът от Commonwealth Bank 
Вивек Дар. 
Други членове на Организацията на страните износителки на петрол и техните съюзници, известни като ОПЕК+, изпитват 
затруднения да постигнат целите си за производство поради недостатъчни инвестиции в петролна инфраструктура, като 
Иран може да се сблъска със същия проблем, обяснява Дар. 
 
√ Зърното поскъпва на фона на заплахата от военен конфликт в Украйна 
Цените на зърното продължаваха да нарастват значително вчера на фона на изключително обтегнатата обстановка в 
Украйна, която е голям износител на пшеница и царевица, предаде Франс прес. 
Нестабилността на цените ще продължи в сегашния контекст на неяснота по отношение на икономическите санкции, които 
могат да бъдат приети срещу Русия или възможни логистични прекъсвания в Украйна, посочва специализираното 
дружество "Агрител" (Agritel). Двете страни имат важна роля в международната търговия със селскостопански суровини, 
отбелязват експертите, цитирани от БТА. 
Геополитическото напрежение измества на заден план добрите метеорологични условия за зърнените култури, 
преобладаващи в Европа. Според доклад на изследователския център "Марс" (Mars) на Европейската комисия като цяло 
условията за зимните култури са добри, въпреки че в някои райони, най-вече на запад и на юг, има засушаване. 
Малко след 14:00 вчера парижко време (13:00 ч. по Гринуич) цената на мелничарската пшеница с доставка през март на 
борсата Юронекст (Euronext) нарасна с 1,50 евро до 275,50 евро за тон, а майските контракти достигнаха 280,75 евро за тон 
при изтъргувани 37 000 партиди. 
Царевицата с доставка през март поскъпна с 4,25 евро до 261,25 евро за тон, а юнските контракти повишиха стойността си 
с 3,50 евро до 261 евро за тон при изтъргувани около 1800 партиди. 
 
√ Дубайското летище - първо по натовареност в света за осма поредна година 
Главното летище на Дубай е запазило лидерската си позиция като най-натовареното за международни полети, като през 
него във втората година под знака на ограничения заради ковид-пандемията през 2021 г. са преминали около 29 милиона 
пътници, предаде Асошиейтед прес. 
Данните за туристите през 2021 г. са окуражаващи за ориентираната към туризма икономика на Дубай, който се смята за 
важна връзка между Изтока и Запада. Цифрите свидетелстват, че международните пътувания са се увеличили, след като 
пандемията от коронавируса доведе до безпрецедентни глобални локдауни и затваряне на граници през 2020 г. Трафикът 
на международното летище в Дубай е нараснал с 12 на сто миналата година спрямо 2020 г., когато броят на пътниците е 
бил 26 милиона души, предава БТА. 
Дори с 29,1 милиона пътници, преминали през международното летище на Дубай (DXB) , цифрата е твърде далеч от 
предпандемичния годишен трафик от 86,4 милиона души, регистриран на летището през 2019 г. 
Малко над 70 на сто от данните за пътникопотока на летището в Дубай миналата година са от пристигащи, като по-голямата 
част вероятно са местни, пътуващи до и от емирството. Преди пандемията половината от всички пътници са преминавали 
транзитно през Дубай. 
Главният изпълнителен директор на летищата в Дубай  Пол Грифитс заяви, че международното летище в емирството 
очаква тази година през него да преминат 57 милиона пътници, а предпандемичните равнища да бъдат достигнати до 
2024 г. 
Дубай свърши много добра работа, за да върне доверието на пътниците. Той е безопасен град, който да посетите за 
почивка или по бизнес. Смятам, че актуалните тенденции на възстановяване всъщност са много окуражителни, коментира 
Грифитс.  
Международното летище в Дубай заема първо място в света по натовареност за осма поредна година, надминавайки 
лондонското "Хийтроу" (Heathrow) и "Хартсфилд-Джаксън" (Hartsfield-Jackson ) в Атланта по отношение на 
международните пътувания. Американското летище обаче е едно от най-натоварените от гледна точка на общия 
пътнически трафик.  
Най-големият дял от трафика на Дубайското летище миналата година идва от Индия с 4,2 милиона пътници, следвана от 
Пакистан с 1,8 милиона пътници. Ключов пазар за растеж на пътуванията до и от Дубай е съседната Саудитска Арабия, 
която работи активно, за да привлече бизнесмени и туристи в пряка конкуренция с Дубай и в по-широк план с ОАЕ, 
отбелязва АП. 
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√ Нинова: За първи път от 1970 г. се актуализират условията на труд за работниците в черната и цветната металургия 
Вицепремиерът Нинова и министър Гьоков заедно с екипите си в Министерството на икономиката и индустрията и 
Министерството на труда и социалната политика подписаха наредба за осигуряването на здравословни и безопасни 
условия на труд в черната и цветна металургия. Това се прави за първи път от 1970 г. 
Към момента на стартиране на процедурата в производството на основни метали (без леене на метали), броят на заетите 
лица е около 10 000 души. Произведената от тях продукция възлиза на 10 млрд. лв., което представлява 12% от общата 
промишлена продукция в страната. 
Металургичните производства имат специфични характеристики (температурен режим, непрекъсваемост на процесите, 
работа с опасни вещества, химикали и др.), което наложи да има добре разработени и ясно дефинирани правила за 
безопасност и здраве при работа. 
„Нашата цел е да защитим живота и здравето на хората, работещи в металургията, да им подсигурим добри условия за 
труд и да направим привлекателна тази професия за младите хора“, заяви министър Нинова. 
Мерките са разбити подробно и детайлно във всеки сектор от индустрията. А част от общите мерки за здравословни  и 
безопасни условия са: 
- Работещите са длъжни да ползват предоставните им от работодателя лични предпазни средства и специално работно 
облекло, като топлозащитни работни облекла, ударнозащитни обувки с топлоустойчиви подметки, предпазна каска, 
антифони, предпазни очила и защитни ръкавици. 
- Подходящ микроклимат на работната среда – температура, относителна влажност, осветеност и вентилация, наличие на 
авариен душ за очи и тяло, сухи и почистени помещения. 
- До работното място да се допускат само работещи, квалифицирани за конкретната дейност и запознати с устройството и 
правилата за безопасна работа. 
- Работните помещения да са оборудвани със звукови и светлинни сигнали и знаци като: „Внимание! Движещи се части“, 
„Не включвай! Работят хора!“, да се осигури свободен  безопасен път за евакуация. 
- Да не се допускат движението на външни лица. 
- Да не се допуска премахването на предпазните съоръжения. 
- Да се извършат и да се документират периодични проверки на изправността на конкретните инсталации. 
- Работещите се задължават да пазят ефективно, както себе си така и околните от евентуални трудови злополуки. 
- Работещите трябва да са информирани за всички възможни източници на опасност: поражения от електрически ток, 
силен шум, вибрации, изгаряне с течен метал, силни електромагнитни полета, радиоактивно излъчване, контузии от 
спъване, падане, удар, срязване, изгаряне, запалване , взрив, пожар и др. 
- Намаляване опасностите от професионални заболявания, предизвикани от работата при неблагоприятен климат. 
- Намаляване на трудовия травматизъм, професионални заболявания и загуба на работни дни. 
- Повишаване привлекателността на труда в металургията. 
Очакваните резултати от приемането на Наредбата са да се подобрят условията на труд в индустрията, да се осигури 
превенция на риска от заболявания, което ще доведе до повишаване привлекателността на заетост в този сектор. 
 
√ Предимствата и ползите от професионалното обучение в „Знание.БГ“ по БНТ 2 
Този четвъртък (24 февруари), основна тема на предаването „Знание. БГ“ по БНТ 2 ще бъде за предимствата и ползите от 
професионалното обучение. Как системата на професионалното образование подготвя младите хора за работа в реална 
среда? Избират ли учениците професии, за които има недостиг на пазара на труда? 
Гости в студиото на „Знание.БГ“ ще бъдат директорът на Земеделската професионална гимназия в Сандански Емил 
Терзийски и Методи Попов, началник на отдел „Организационно - методическа дейност и контрол" към РУО-
Благоевград. Зрителите ще видят как протича един учебен час в единствения СПА център в училище в страната, както и 
каква селскостопанска дейност извършват младежите на опитното поле. В рубриката „Малките мислители“ децата 
разсъждават върху спазването на противоепидемичните мерки. 
Гледайте „Знание.БГ“ в четвъртък, 24 февруари от 11:00 ч. по БНТ 2 по БНТ 2. 
 
√ Германски регулатор потвърди за спирането на "Северен поток-2" 
Германската федерална мрежова агенция заяви, че спира сертифицирането на газовия проект "Северен поток-2" поради 
това, че Министерството на икономиката на страната е оттеглило положителната си оценка за газопровода след 
признаването от Русия на самопровъзгласилите се Донецка и Луганска републики. 
По-рано през деня германският канцлер Олаф Шолц обяви, че е наредил на министерството да предприеме необходимите 
стъпки за спиране на сертификацията на оператора на газопровода "Северен поток-2", което означава оттегляне на 
доклада на министерството за енергийната сигурност на "Северен поток-2" от агенцията. По-късно германският министър 
на икономиката Роберт Хабек потвърди, че това е направено. 
"Сертифицирането на оператора на "Северен поток-2" изисква положителна оценка от страна на федералния министър на 
икономиката, че няма заплаха за доставките на газ. Такава вече не съществува. В момента Федералната мрежова агенция 
не може да сертифицира компанията", заяви говорител на агенцията. 
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√  Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как ще бъдат обединени университетите? Гост - министърът на образованието акад. Николай Денков; 
- След решенията на Москва - ще се стигне ли до ескалация на напреженето между Русия и Украйна? Коментар на 

Стефан Тафров и Валери Тодоров; 
- След срещата с президента и премиера – как ще се гарантират правата на българите в Северна Македония?; 
- По пернишка технология. Защо ентусиасти решиха да запълнят улични дупки за своя сметка?; 

БТВ, ”Тази сутрин”   
- Проверка в сливенската болница след репортаж на БТВ. Ще има ли наказани заради вързаните бебета?; 
- Очакват ли се провокации на втория протест срещу зеления сертификат - на живо от Министерския съвет и 

Парламента; 
- Стрелба и разрушения в размирната зона на Донбас. Разказ от епицентъра на кризата;  
- Жесток побой над пенсионер заради 280 лева. Ще бъдат ли заловени извършителите?; 
- Графа - с нова песен към сериала "Мен не ме мислете"; 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- Неизбежна ли е войната между Русия и Украйна? Какви ще са последствията? Реална ли е заплахата 

европейците да плащат по 2000 евро за кубик природен газ; 
- 7 месеца в ареста без вина. Ще се окаже ли мъж, несправедливо обвинен в убийство?; 
- Марияна Попова – победител за тази седмица в „Като две капки вода”. 

 
√  Преглед на печата 
 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Всеки апартамент с балкон от поне 3 квадратни метра; 
в. Монитор - Обединяват университетите за по-висок рейтинг; 
в. Телеграф - БГ доматът идва на 7 лв. за Великден; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Студът проваля замразените цени - сметките за парно през януари са с 28% нагоре; 
в. 24 часа - 272 лв. за пълните инвалиди, за първи път за тях ще има отделна пенсия; 
в. Монитор - Вместо обща позиция, разделение в НС за Украйна; 
в. Монитор - Прокуратурата разследва сигнал за тормоз над бебета; 
в. Телеграф - Майки щурмуваха Народното събрание; 
в. Труд - Банки вдигат таксите за пари в брой; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Милен Велчев, бивш министър на финансите: Грешно е да има различни ставки на ДДС, от това цените няма 
да паднат; 
в. Монитор - Борислав Сандов - вицепремиер по климатични политики и министър на околната среда и водите: София 
няма нужда от инсталация за горене на отпадъци; 
в. Телеграф - Виктория Петрова, автор на детска поредица: Илон Мъск прати Българознайко в космоса за 4 години; 
в. Труд - Проф. дтн Владко Панайотов, член-кореспондент на БАН пред Труд: Токът ще стане лукс, ако забраним 
въглищата; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Войната май започна, но дали свърши?; 
в. Телеграф  - Време е за тежки санкции; 
в. Труд - Геополитическият стрес тест на Москва; 
в. Труд  - Кирил Петков като "сиромахомил". 
 
√  Предстоящи събития в страната на 23 февруари 
 
София 

- От 14:30 ч. в сградата на Областна администрация на Софийска област на бул. „Витоша“ № 6, заседателна зала 
(ет. 5) областният управител на Софийска област Иван Иванов ще даде пресконференция. 

- АХУ организира информационни дни за финансиране на проекти за хора с увреждания. 
- На 23 февруари 2022 г. (сряда) във връзка с монтаж на спирателен кран на ул. „Цанко Церковски“, ж.к. 

„Лозенец“, се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 18:30 часа на клиентите на „Софийска вода”, 
живеещи в района на: ул. „Цанко Церковски“ от ул. „Милин камък“ до бул. „Христо Смирненски“, ул. „Янко 
Софийски войвода“ от ул. „Криволак“ до ул. „Добри Войников“. 

- Във връзка с монтаж на водомерен възел на ул. „Загоре“, ж.к. „Яворов“, се налага спиране на водоподаването от 
09:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: ул. „Загоре“ от ул. „Цар Иван Асен II“ 
до локално платно на бул. „Цариградско шосе“. 

- Във връзка с монтаж на пожарен хидрант на ул. „Шиндра“, кв. „Горубляне“, се налага спиране на 
водоподаването от 09:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района на: ул. „Павел 
Красов“, ул. „Шиндра“, ул. „Камчия“ и бул. „Цариградско шосе“. 



28 

 

*** 
Благоевград 

- Деца от детски градини и учебни заведения в Благоевград ще изработват мартеници в „Работилница на Баба 
Марта“, която ще отвори врати във фоайето на Младежки дом. Официалното откриване ще бъде от 09:30 часа.  

*** 
Пловдив 

- От 18:00 ч.в залата на ДКТ – Пловдив ще се проведе премиера на образователния спектакъл „Приказната 
Пепеляшка“, адаптация по операта на Росини.  

*** 
Русе 

- От 17:00 часа в Пленарна зала Община Русе кани гражданите да се включат в обществено обсъждане за 
изграждането на общински многофункционален плувен комплекс в Парка на младежта. 

*** 
Стара Загора 

- От 11:00 ч. в офиса на ГЕРБ в Стара Загора, българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков ще даде 
пресконференция. 

*** 
Шумен 

- От 11:00 ч. на бул. „Славянски“ пред сградата на Община Шумен ще се проведе тържествен ритуал по полагане 
на военна клетва на военнослужещи от НВУ „Васил Левски”. 

 

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

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

