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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ, НАСОЧЕНИ КЪМ БОРБА С НЕДЕКЛАРИРАНАТА 
ЗАЕТОСТ И МЕТОДИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕДЕКЛАРИРАНАТА ЗАЕТОСТ 
На 29 ноември 2021 г. от 10.30 часа Асоциацията на индустриалния капитал в България организира кръгла маса за 
представяне на Методика за превенция на недекларираната заетост и предложения за законодателни промени за 
ограничаване на недекларираната заетост по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и 
качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. 
Методиката за превенция на недекларираната заетост е инструмент насочен към практическо прилагане на различни 
инструменти – нови и адаптирани за управление на човешките ресурси в предприятията по начин, който да превентира 
пораждането на сиви практики и недекларирана заетост. 
В рамките на проекта са разработени и общо 51 мерки насочени към превенция и борба с недекларираната заетост, за 
всяка от които е разработено конкретно предложение за институционализиране насочено към компетентните институции 
и организации. Направените предложения са насочени към промени в начина на определяне на минималната работна 
заплата, регулация на някои нови форми на заетост, облекчаване на процедурите за наемане на работници на еднодневни 
трудови договори, укрепване на работата на контролните органи и редица други. 
И двата документа са в резултат от редица проучвания, интервюта и обсъждания с работодатели, представители на 
институциите, браншови организации и работници/служители, както и представители на неправителствения сектор. 
Мерките са предложени основно от работодатели и заети лица, а Методиката беше тествана в общо 64 предприятия като 
по този начин бяха набрани различни казуси и получена обратна връзка както от работодателите, така и от работниците. 
В дискусията ще вземат участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, 
работодатели и заети лица. 
АИКБ – Национален център „Икономика на светло“ 
 
БТА 
 
√ АИКБ ще представи предложения за законодателни промени за борба с недекларираната заетост  
Асоциацията на индустриалния капитал в България организира днес кръгла маса за представяне на Методика за превенция 
на недекларираната заетост и предложения за законодателни промени за ограничаването й по проекта "Подобряване на 
достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост", 
съобщиха от АИКБ. 
Форумът ще започне в 10:30 ч. и ще се състои в хибриден формат - присъствено и онлайн. 
Методиката за превенция на недекларираната заетост е насочена към практическото прилагане на различни инструменти 
- нови и адаптирани, за управление на човешките ресурси в предприятията по начин, който да предотвратява пораждането 
на сиви практики и недекларирана заетост. 
В рамките на проекта са разработени и общо 51 мерки, насочени към превенция и борба с недекларираната заетост, за 
всяка от които е разработено конкретно предложение за институционализиране, адресирано към компетентните 
институции и организации. 
Направените предложения целят промени в начина на определяне на минималната работна заплата, регулация на някои 
нови форми на заетост, облекчаване на процедурите за наемане на работници на еднодневни трудови договори, 
укрепване на работата на контролните органи, и други. 
И двата документа са резултат от редица проучвания, интервюта и обсъждания с работодатели, представители на 
институциите, браншови организации и работници/служители, както и с представители на неправителствения сектор. 
Мерките са предложени основно от работодатели и заети, а Методиката е била тествана в общо 64 предприятия, като по 
този начин са били събрани различни казуси и е получена обратна връзка както от работодателите, така и от работниците, 
се посочва в съобщението. 
В дискусията се очаква да участват служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, председателят на 
Управителния съвет на АИКБ Васил Велев, изпълнителният директор на ГИТ Румяна Михайлова и Добрин Иванов, 
дългосрочен експерт по проекта и изпълнителен директор на АИКБ. 
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В. Банкеръ 
 
√ АИКБ представя предложения за законодателни промени за борба с недекларираната заетост 
Асоциацията на индустриалния капитал в България организира кръгла маса за представяне на Методика за превенция на 
недекларираната заетост и предложения за законодателни промени за ограничаване на недекларираната заетост по 
проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на 
недекларираната заетост“, съобщиха от организацията. 
Форумът ще започне в 10:30 ч. и ще се състои в хибриден формат - присъствено и онлайн. 
Методиката за превенция на недекларираната заетост е инструмент насочен към практическо прилагане на различни 
инструменти – нови и адаптирани за управление на човешките ресурси в предприятията по начин, който да превентира 
пораждането на сиви практики и недекларирана заетост. 
В рамките на проекта са разработени и общо 51 мерки насочени към превенция и борба с недекларираната заетост, за 
всяка от които е разработено конкретно предложение за институционализиране насочено към компетентните институции 
и организации. Направените предложения са насочени към промени в начина на определяне на минималната работна 
заплата, регулация на някои нови форми на заетост, облекчаване на процедурите за наемане на работници на еднодневни 
трудови договори, укрепване на работата на контролните органи и редица други. 
И двата документа са в резултат от редица проучвания, интервюта и обсъждания с работодатели, представители на 
институциите, браншови организации и работници/служители, както и представители на неправителствения сектор. 
Мерките са предложени основно от работодатели и заети лица, а Методиката беше тествана в общо 64 предприятия като 
по този начин бяха набрани различни казуси и получена обратна връзка както от работодателите, така и от работниците. 
В дискусията ще вземат участие представители на държавната администрация, браншови и граждански организации, 
работодатели и заети лица. 
 
Flagman.bg 
 
√ Токът на борсата се срина с 22%, но е над 3 пъти по-скъп от лани 
Цената на тока за бизнеса за петък в сегмента „ден напред“, изтъргуван в четвъртък, се срина с над една пета до 424,91 
лв., но е с над 3,3 пъти по-висока от същия ден на миналата година, сочат данни от сайта на Българската независима 
енергийна борса (БНЕБ). 
Преди 12 месеца токът на пазара „ден напред“ е бил на цена от само 128,28 лв. за мегаватчас. Според Румен Радев от АИКБ 
спадът на цените в четвъртък на борса се дължат на поевтиняването в повечето други страни в Европа. По думите му явно 
в Германия е имало много вятър и не е имало силно търсене на вносна електроенергия. 
„Не бива да забравяме, добави той, че около една трета от тока там се произвежда от ТЕЦ-ове на въглища“. Радев 
припомни, че в последните месеци цените на тока са непосилни за бизнеса, като на моменти надвишаващи дори 500 лв. 
за мегаватчас. Бумът на цените на борсовия ток у нас доведоха до огромно нарастване и на сметките за ток, събирани от 
бъдещите висшисти, живеещи в студентските общежития в София. Сравнение на фактурите от ЧЕЗ за последните два 
месеца установи повишение с над 100% на цената за един киловатчас. 
Общежитията са „промишлен потребител“ на електроенергия, а цената на електричеството за този тип е с най-сериозни 
повишения. Предстоят разговори с ректората и образователното министерство, за да се намери най-добрият механизъм 
за подпомагане на висшите училища, и в частност Софийския университет, така че повишаването на цените на тока на 
национално ниво да не рефлектира толкова силно върху сметките на студентите, пише „Монитор“. 
Справка в сайта energylive показва, че за година електроенергията на свободния пазар в Полша е поскъпнала над 2 пъти - 
от 77,71 евро/мвтч лани до почти 147 евро за петъчната доставка. Единствено пък Франция се доближава до нашето 
поскъпване, като там то е почти тройно. 
Без Петата република и България на годишна база във всички останали страни нарастването на цените е под 3 пъти Най-
ниско - 2,19 пъти, е то в съседна Румъния. В Гърция и Сърбия то е 2,4 пъти. За петък най-високата цена на борсовия ток от 
276,53 евро/мвтч е регистрирана в Швейцария. 
Под 200 евро, освен в Полша, е цената в сегмента „ден напред“ и в Нидерландия - 197,85 евро/мвтч, и в Германия и 
Люксембург - 188,38 евро/мвтч. В четвъртък само в 2 от 20-те страни, отчитани от energylive, е регистрирано поскъпване 
спрямо предния ден. 
 
ТВ „Европа“ 
 
√ Експерти: Бюджет 2022 най-вероятно ще бъде приет  
Добрин Иванов от Асоциация на индустриалния капитал в България и Ваня Григорова от КТ „Подкрепа“ заявиха в „Европа 
сутрин“, че Бюджет 2022 най-вероятно ще бъде приет. Според двамата това зависи изцяло от времето за което ще се 
сформират комисиите в новия състав на Народното събрание. Експертите заявиха още, че вероятността това да стане преди 
подписването на официално коалиционно споразумение е малка. 
Цялата дискусия вижте тук. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/aikb.bica/?__cft__%5b0%5d=AZXT26-Em-kcyPJ9larSgkbJkSYCZtH5KC1_bOLXW60x8hU9i50zg6XB-tLud1TAK-UfU8azsUg1hpwLJsFmVNIHZDIGYUkVOx9ZCEWBcw9NWpx0U7b2HWP-qLufUiGxrwhW4MlEJZQk2D8sDY4v1rDPF0p5wSngvyoiyN3GnK7l018RErmnBCi5XgJN1Ed62DI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/KTPodkrepa/?__cft__%5b0%5d=AZXT26-Em-kcyPJ9larSgkbJkSYCZtH5KC1_bOLXW60x8hU9i50zg6XB-tLud1TAK-UfU8azsUg1hpwLJsFmVNIHZDIGYUkVOx9ZCEWBcw9NWpx0U7b2HWP-qLufUiGxrwhW4MlEJZQk2D8sDY4v1rDPF0p5wSngvyoiyN3GnK7l018RErmnBCi5XgJN1Ed62DI&__tn__=kK-R
https://www.tvevropa.com/2021/11/eksperti-byudzhet-2022-naj-veroyatno-shte-bade-priet/
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът свиква 47-ото НС на 3 декември 
Президентът Румен Радев свиква новоизбраното 47-о Народно събрание на първо заседание в петък, 3 декември от 9.00 
часа. Това съобщиха от пресцентъра на държавния глава. 
През седмицата, лидерите на "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България" трябва да 
уточнят детайли около състава и структурата на бъдещото правителство. 
В кратки срокове се очаква предложеният за премиер от най-голямата партия Кирил Петков да получи мандат за излъчване 
на кабинет. 
Експертните срещи приключиха, като бяха обсъдени 18 основни теми. На тях стана ясно, че заради кратките срокове 
бюджетът за следващата година най-вероятно ще бъде приет в края на януари. 
 
√ Министър Балтова: Активният зимен сезон ще започне в средата на декември 
Официално има обявена дата за началото на зимния сезон - 18 декември. Именно това ще е и началото на активния зимен 
сезон. Най-същественото за всички заинтересовани страни в туризма е да бъде осигурен спокоен зимен сезон, каза 
министърът на турзима Стела Балтова в "Денят започва с Георги Любенов". 
Тя заяви, че трябва да сме готови да бъдем здрави, защото две години живеем в едно безпрезцедентно време и мерките, 
които взимаме, са безпрецедентни. Те касаят не само нашата държава, ами и целия свят. 
"Миналата седмица имахме среща на министрите на туризма в рамките на словенското председателство на ЕС, 
която буквално предишния ден премина в онлайн формат, което означава, че ситуацията наистина не е спокойна", 
коментира министърът. 
Разработени са указания за местата за настаняване, както и за заведенията, но има и разработен здравен протокол 
специално за зимните курорти относно спазването на противоепидемичните мерки. 
"Имаме план, който е приет още от юли. Имаше една заповед от миналата седмица, 23 ноември, с която 14 държави 
от ЕС бяха преминали в червената зона. От 1 декември тази мярка отпада, така че гражданити от тези държави ще 
могат да влизат у нас само със зелен сертификат, няма да се изисква допълнително PCR тест", заяви Балтова. 
Курортите към момента са доволни от заявките и казват, че ако поне 30% се изпълнят, вероятно ще имаме един много 
добър сезон. 
Конкуренцията никак няма да е малка, тъй като миналата зима нашите хотели останаха отворени, но тази година, още от 
септември, големи дестинации като Италия, Франция и Австрия обявиха, че ще отворят курортите си. 
Балтова каза, че следи преговорите за съставяне на кабинет в сектор "Туризъм". Не само концесионирането, има много 
стратегически точки, които трябва да се решат в туризма. Според нея законът за концесионирането на плажовете трябва 
да бъде тотално преразгледан. 
"Когато говорим, че отпадат концесиите, трябва да кажем и кой ще ги управлява тези плажове. Може да се прецени, 
не знам тяхната визия каква е, но могат да се дадат някои плажове на управление на общините. Считам, че има 
отговорност от страна на концесионерите и хотелиерите. В момента с министър Комитова обсъждаме въпроси по 
отношение на концесиитте на плажовете, за които мисля, че ще успеем да постигнем промяна", допълни Балтова. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Започва процедура за осигуряване на de minimis за сектор "Рибарство" 
Министерството на земеделието, храните и горите ще разработи схема за държавна помощ de minimis за подпомагане на 
рибопроизводители през 2022 година. 
С нея се цели подкрепа на пострадалите от увеличената цена на електроенергията, използвана за отглеждане на рибата и 
значителното увеличаване на цената на фуража, използван в рибовъдството през 2021 г. Това стана ясно по време на 
заседание на Консултативния съвет по рибарство, председателстван от зам.-министъра на земеделието, храните и горите 
Георги Събев. 
„Имаме воля и желание за подкрепа на сектора, защото искаме той да се развива и да работи добре“, посочи Събев. 
Той отбеляза, че за последен път de minimis в отрасъла е бил предоставен през 2012 г. По думите му, за да започне работа 
по процедурата, е необходимо представителите на бизнеса да предоставят информация за разходите по направления и 
призова за активност, с което да се ускорят дейностите по нея. 
Браншът информира, че според техните изчисления цената на фуражите се е покачила с 20 - 30% през тази година спрямо 
предишната, което затруднява производителите. Според тях разработването на такава схема ще подкрепи работещите в 
рибопроизовдството и ще подпомогне изсветляването на сектора. 
Аграрният заместник-министър коментира, че очаква работещите в сектора да оценят предоставения инструмент, като 
знак за желание той устойчиво да напредва. 
„Надявам се в рамките на идните седмици да бъде предоставена нужната информация от бранша и работата по 
създаването му да започне“, подчерта още Георги Събев. 

https://bnt.bg/bg/a/denyat-zapochva-s-georgi-lyubenov
https://bntnews.bg/news/ministar-baltova-aktivniyat-zimen-sezon-shte-zapochne-v-sredata-na-dekemvri-1176778news.html
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Консултативният съвет разгледа и въпроса за забрана за улов на бяла пясъчна мида през размножителния ѝ период. 
Членовете на съвета се обединиха около решението да бъдат предприети необходимите действия за въвеждане на 
ежегодна временна забрана за улова на бяла пясъчна мида през месеците май, юни и юли. 
Участниците заявиха готовност и за създаване на работна група към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури 
(ИАРА), на която подробно да бъде разгледана темата. 
По време на заседанието беше разгледан и въпросът за състоянието на „Рибни ресурси“ ЕООД и управляваните от 
дружеството пристанища. Решението на съвета бе на следващото заседание да бъдат докладвани възможностите и 
целесъобразността за прехвърляне на рибарски пристанища от дружеството към ИАРА, с цел оптимизиране на дейностите, 
свързани с риболова. 
В дневния ред на съвета беше поставен и въпросът за функциониране на системата за наблюдение на риболовните кораби 
и проблемите с генерираните от системата грешни данни за улови. По информация на бизнеса има грешки в системата, 
които създават ежедневни трудности в работата на рибопроизводителите. Представителите на ИАРА посочиха, че са 
предприети действия по отстраняване на проблемите и увериха, че занапред бизнесът не трябва да има притеснения. 
Решението на съвета е, че Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в сътрудничество с представители от 
сектора ще коригира неточните данни в системата. 
 
√ Ръст от 30% на безкасовите плащания у нас от началото на пандемията 
С 30% са се увеличили плащанията с банкови карти или с електронни пари за първото шестмесечие на тази година, в 
сравнение със същия период на 2020г. Това заяви в предаването "Бизнес БГ" подуправителят на БНБ и ръководител на 
Управление "Банково" Нина Стоянова. 
Според нея от една страна това може да бъде разчетено като сигнал за икономическо възстановяване, но също и като 
сигнал, че се използват все по-активно банковите канали за разплащане, както и каналите на останалите доставчици на 
платежни услуги. 
В Европа повече от половината плащания се извършват с банкови карти. 
От БНБ предвиждат догодина трендът да се запази и ръстът на безкасовите плащания да продължи, движейки се около 
иновациите в платежните услуги. 
Според Нина Стоянова тепърва у нас ще има ускоряване и оптимизиране на платежните процеси като се има предвид и 
съчетаното ползване на новите технологии - мобилните приложения за разплащане, незабавните плащания, QR- кодовете. 
Според нея е необходимо задълбочаване на регулацията при криптовалутите. През 2022-а година се очаква да бъде приет 
регламент, който да отстрани анонимността при операциите с криптовалута. 
Нина Стоянова напомни, че криптовалутата не представлява реална валута, а спекулативен актив. 
Целият разговор вижте във видеото. 
 
√ Георги Ганев, ДБ: Бюджет 2022 ще е кризисен с дълг от около 5-6 млрд. лв. 
Бюджет 2022 се очертава като кризисен заради пандемията и въведените ограничения. Това заяви в "Денят започва" 
икономистът и избран за депутат от "Демократична България" в 47-ото Народно събрание Георги Ганев. 
Според него ще се наложи държавата да емитира дълг, който да покрие финансиране от около 5-6 милиарда лева заради 
дефицита, който ще бъде заложен в бюджета - между 3,5% и 4,5% от БВП. 
Амбицията на участниците в коалиционните преговори е да се спазват критериите, свързани с еврозоната и Плана за 
възстановяване, което означава под 3% касов дефицит, каза още Ганев. 
Той изтъкна, че от икономическа гледна точка най-важното е възможно най-бързо да се стигне до момент, в който 
да паднат ограниченията срещу COVID-19. Това е възможно при достатъчно голям процент ваксинирани или с имунитет, 
получен по естествен път. Според икономиста от "Демократична България" това е пътят към възстановяване на 
икономиката. 
На коалиционните преговори е обсъждано компенсаторните мерки за бизнеса да останат, но да се прецизират. 
Идеята е компенсациите да се насочат към запазването на работни места и дори - към разкриванетго на нови в условията 
на криза. Сред приоритетите ще бъде и подобряването на административното управление на компенсациите, така че 
средствата да не се бавят и да стигат навреме до бизнеса. 
На първо време се очаква минималната работна заплата да се повиши от 650 на 700 лева. Обсъжда се след 2023-та година 
минималната ставка да се определя като процент от средната работна заплата на база данните в НСИ. 
Според Георги Ганев новото правителство със сигурност ще се наложи да използва като основа проектобюджета, изготвен 
от служебния кабинет. План-сметката обаче ще бъде съобразена и с промените в структурата на изпълнителната власт - 
например назначаването на вицепремиер по климата и създаването на министерство на икономиката и иновациите. 
Технологично няма как Бюджет 2022 да бъде приет до края на годината, изтъкна Ганев. Ще се работи за приемане на 
годишната бюджетна рамка до края на януари 2022-ра. За първия месец от следващата година ще важи правилото 1/12-та 
от Бюджет 2021. 
На преговорите е изразена воля за по-строг контрол на публичните харчове, тъй като в момента за всеки изхарчен лев от 
държавата българите получават много по-малко от лев държавни услуги – заяви Ганев. 
Обмислят се критерии, по които да се измерва ефективноста на социалните политики. Така - ако не постигат целите си, 
тези политики ще бъда променени или изцяло отменени. 
Обсъждани са и варианти за засилване на публично-частното партньорство там, където е възможно. Според Ганев 
работата на държавните предприятия би станала много по-ефективна, ако миноритарна част от акциите им са собственост 
на частни лица. Практиката показвала, че това има дисциплиниращ ефект върху управлението от страна на държавата. 

https://bntnews.bg/news/rast-ot-30-na-bezkasovite-plashtaniya-u-nas-ot-nachaloto-na-pandemiyata-1176822news.html
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Георги Ганев изтъкна, че един от основните приоритети на "Демократична България" е в никакъв случай да не се 
увеличава данъчноосигурителната тежест, а при всяка възомжност да се намалява – като въвеждането на данъчни 
облекчения за физически лица, а също и на необлагаем минимум в рамките на плоския данък. 
Размерът на ДДС се очаква да остане без промяна. 
Има идея бюджетните излишъци да се разпределят от Народното събрание, а не с постановление на Министерски съвет. 
Георги Ганев заяви, че е оптимист за шансовете за съставяне на коалиционен кабинет. Уточни, че "Демократична 
България" все още не е решила дали ще участва в бъдещото правителство със свои министри. Според Ганев, ако 
"Демократична България" реши да участва със свои представители в кабинета, най-логично е да поеме Министерство на 
правосъдието. 
Георги Ганев беше категоричен, че той лично няма амбиции към изпълнителната власт, а ще остане в парламента. 
Целият разговор вижте във видеото. 
 
√ Преговорите за кабинет: България ще запази единната си позиция спрямо РСМ 
България запазва единната си позиция спрямо Република Северна Македония /РСМ/. Това записаха участниците в 
подготовката на коалиционното споразумение за съставяне на новата управляваща коалиция. 
Отношенията с РСМ бяха оставени за края в дебата по външната политика на следващото правителство. В него участваха 
Кирил Петков, Даниел Лорер и Асен Василев от "Продължаваме промяната", Кристиян Вигенин от БСП, Димитър Гърдев от 
"Има ткъв народ" и Стефан Тафров от "Демократична България". 
В продължение на около 40 минути участниците уточняваха основните точки от двустранните ни отношения с РСМ. Още в 
самото начало на дискусията Вигенин призова изрично да се подчертае, че "България запазва досегашната си политика и 
че се придържа към Рамковата позиция приета от парламента през ноември 2019 г." 
От ПП на няколко пъти се опитаха да не включват изрично в текста Рамковата позиция, но в крайна сметка в окончателния 
текст се запази формулировката, че България запазва досегашната си позиция по отношение на РСМ. 
ВСИЧКО ЗА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА КАБИНЕТ ЧЕТЕТЕ ТУК. 
 
√ Хотелиери в протестна готовност заради ковид ограничения и анулирани резервации 
Туристическият бизнес в Сандански и Банско заплашва с протести. Причината - изискването за задължителен PCR тест на 
всички гръцки граждани, които влизат у нас, включително и ваксинираните. По-строгите мерки са в сила от вторник, а от 
тогава почти всички резервации на гръцки туристи у нас са отменени. 
Ваксиниран или не, всеки гръцки гражданин, който влиза в страната ни, трябва да представи и отрицателен PCR тест, 
направен през последните 48 часа, иначе остава 10 дни под карантина. Заради затегнатите противоепидемични мерки по 
границата, гръцките туристи масово анулират резервациите си в хотелите в югозападна България. 
Заради новото изискване, един хотел в центъра на Сандански този уикенд ще остане празен. Всички резервации, 
направени от гръцки туристи, са отменени. 
"Започна поредица от анулации. Тази събота трябваше да имаме две гръцки групи, които анулираха. В понеделник 
предстои още една група, която със сигурност ще бъде анулирана", ракзаза собственичката на хотела Карамфилка 
Христова. 
От Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите в южния град изпратиха отворено писмо до 
президента, премиера и някои от служебните министри, в което настояват за преразглеждане на изискването за PCR тест 
за гръцките граждани. 
"Притесненията са ни, че всички резервации, които с много усилия възстановихме на гръцкия пазар, знаете, Сандански 
е доста популярна дестинация за гръцките туристи, сега специално за коледните и новогодишни празници ще ни 
отпаднат и наистина анулациите валят. Искаме да работим, нищо друго не искаме", заяви Георги Кунчев, зам.-
председател на Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите в Сандански. 
Същия проблем имат и в Банско - гърците масово се отказват да почиват и там, а хотелиерите вече заплашиха с протестни 
действия. След спешна среща при служебния министър на туризма Стела Балтова, от бизнеса са получили уверение, че 
изискването за PCR тест за ваксинираните гръцки туристи, ще бъде обсъдено отново в следващите дни. 
 
√ Искра Михайлова: България не може да очаква плащания от европейския бюджет за 2022 г. 
"За съжаление страните членки на ЕС се опитват да решават икономическите въпроси самостоятелно, но опитът 
ни показва, че това не е най-успешният вариант", коментира евродепутатът от ДПС Искра Михайлова в 
предаването "Още от деня". 
Според нея бюджетът, който Европейският парламент е гласувал за 2022 г. е най-луксозният бюджет. 
"Парламентът успя да наложи своето виждане за увеличаване за бюджета по ключови програми като "Хоризонт 
Европа" за научните изследвания, програмата "Здравеопазване", която ще подпомогне набавянето на ваксини. Вътре 
в бюджета влиза и разпределението на средства между страните членки за изпълнение на оперативните програми 
по структурните фондове. България като че ли няма много да се радва на този бюджет. Тъй като нашият План за 
възстановяване не е одобрен, ние не можем да очакваме плащания по него, оперативните ни програми не са 
договорени. И отново се връщаме на вътрешнополитическия дневен ред, необходимо е правителство", коментира 
Михайлова. 
Евродепутатът смята, че България няма да загуби средства, просто няма да ги получи. Необходимо е страната да бъде 
проактивна, за да може да се включи в тези процеси. 
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Що се отнася най-вече до кризата с пандемията, вече знаем, че отделните опити са обречени на неуспех, много по-добре 
е да бъдат обединени усилията на страните членки. 
"Покрай изборите пропуснахме в България да отбележим факта, че Европейската комисия излезе със специално 
съобщение, което включва варианти на реакции, възможности. Даде възможности на страните членки да се 
ориентират и да видят кое работи най-добре за тях", заяви Михайлова. 
Тя каза още, че следващата седмица ще има среща на министрите на енергетиката заедно с комисар Кадри Симпсън. 
"Аз ще водя подготвителната среща на министрите от "Обнови Европа". Мерките са, като се започне на европейско 
ниво - обединени доставки на газ, за да се преодолее качването на цените, обединени доставки, които ще доведат до 
намаляване на цените, като се мине през национални схеми за подпомагане на бизнеса. И най-накрая се достигне до 
схеми за подпомагане на отделните домакинства. България все още не е определила какво е енергийна дейност", 
обясни Искра Михайлова. 
В Плана за въстановяване и устойчивост се планира да се изработи стратегия за определяне на значението за определяне 
на енергийна бедност. Така много трудно бихме могли да подпомогнем хората, които ще имат нужда сега от директни 
помощи. Групата на ДПС ще подкрепи стратегията, когато става дума за мерки, които биха облекчили живота на 
българските граждани, каза още евродепутатът. 
Михайлова каза още, че в момента Европейският парламент работи по голям законодателен пакет от 14 законодателни 
досиета, които определят политиката на ЕС във връзка с намаляването на емисиите с 55% към 2030 г. 
"Взимането на решения за мините и въглищните централи е много важно и изисква бързо решение с всички 
придружаващи го социални мерки", допълни още Михайлова. 
Това което я смущава в Плана за възстановяване и устойчивост е, че той отговаря на базовите изисквания, но обръща 
голямо внимание на подготовката на стратегии, планове, на инвестиране в нови административни структури. Михайлова 
смята, че трябва да има редакция на плана. 
"Загубихме една година, вече се чудим се как да подкрепим бизнеса. Колебаем се между една позиция и друга", допълни 
още Искра Михайлова. 
 
√ "Дойче веле": Превръща ли се Сърбия в "Бангладеш на Балканите" 
Виетнамски работници се оплакват от "ужасяващи условия на труд" в китайска фабрика в Сърбия. 
Те строят в Сърбия първия в Европа китайски завод за автомобилни гуми. Стотици виетнамски работници се трудят при 
нечовешки условия – без топла вода, без пари и без паспорти. Властите в Белград отричат, се казва в анализ на "Дойче 
Веле". 
"Нямаме нито храна, нито ток", успява да каже един виетнамски работник на английски. Толкова английски знае и няма 
как да говори с дошлите на обекта журналисти. Мъжът и още около 500 други виетнамци не могат да повярват, че медиите 
в Сърбия от дни се занимават със съдбата им, а въпросът е напът да се превърне в политически. 
От месеци насам виетнамците работят на строителен обект край град Зренянин, в северната част на Сърбия. Там се 
изгражда огромен завод на китайската компания за автомобилни гуми Linglong Tyre. Компанията възнамерява да 
инвестира в проекта 900 милиона щатски долара - рекордна сума за Сърбия. Предвижда се един ден във фабриката да 
работят над 1000 души. 
Само че приказките за "здравото приятелство" между Китай и Сърбия и щедрите перспективи, които биха се открили чрез 
новия Път на коприната, бяха помрачени от информациите за робските условия на труд на обекта. 
"Ужасно е. Хората са оставени дори без медицинска помощ", разказва разследващата журналистка Ивана Гордич, 
информирала първа за тежките условия на живот и труд на виетнамците. 
Кадрите на кабелната телевизия N1 на свой ред показват порутени бараки в покрайнините на града, с легла като в 
препълнени затвори и само две стари бани за стотици строителни работници. 
"Отопление няма, а топлата вода от бойлера стига най-много за петима", обяснява Гордич. 
Заради съмнения за робски труд и търговия с хора сръбски активисти са завели жалба. Гастарбайтерите били получили 
досега само една месечна заплата, независимо че се трудят в Сърбия от пролетта на 2021 година. Работодателят е 
задържал паспортите им, твърдят още правозащитниците. 
Миналата седмица активистите извели един работник от бараките, който бил уволнен, защото говорил с медиите. Стигнало 
се до сблъсък със служителите по сигурността, полицията и инспекторите по труда се появили едва след това. 
"Всичко това е само една медийна и политическа кампания срещу китайския капитал", казва по този повод сръбският 
президент Александър Вучич. 
"Покрай обществения натиск изпратихме инспектори. Условията не са добри, но се подобряват", допълва Вучич. 
Сръбският президент се обърна и с въпрос към критиците: 
"Трябва ли да провалим инвестиции в размер на 900 милиона? Искаме да помогнем и на виетнамските работници, но 
аз няма да прогоня инвеститорите", заяви Вучич. 
Вучич управлява страната фактически еднолично - опозиция практически няма, а големите медии се държат изкъсо, 
разказва "Дойче веле". Макар Вучич да е привърженик на членството на Сърбия в ЕС, често споменава съвсем открито как 
"проси" инвестиции от Китай. 
Междувременно китайските фирми контролират едно голямо стоманодобивно предприятие и една медна мина в Сърбия. 
Строят железопътни мрежи и автомагистрали. 
"Проблемът не е в това, че Linglong е китайска фирма - проблемът е, че тази ситуация е логично следствие от 
ерозията на трудовите права и на надпреварата за привличане на чуждестранни инвестиции", казва  Данило Чурчич, 
адвокат по човешките права на неправителствената организация "А11". 
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Той има предвид значителните суми, които инвеститорите получават за всяко създадено работно място. Тези суми могат 
да достигнат до 50 000 евро за работно място - при положение, че обикновените работници получават 400-500 евро нето 
месечно. 
"Сърбия все повече се превръща в Бангладеш на Балканите", казват по този повод критиците. 
Пред "Дойче веле" Чурчич отправя тежки обвинения към случая Linglong. 
"В тази ситуация Сърбия не се проявява като добронамерена държава, а по-скоро като съучастник на инвеститора. 
По друг начин няма как да се обясни това сериозно игнориране на местните и на международните закони и конвенции", 
посочва Данило Чурчич. 
Германската евродепутатка Виола фон Крамон от Зелената партия също нарече условията "неприемливи". Тя написа в 
Туитър: "Нормалните условия на труд и човешките права трябва да се зачитат и да са достъпни за всички". Реакцията на 
сръбския външен министър бе, че това бил нов опит на евродепутатката да "демонизира" Сърбия. 
Междувременно 500-те виетнамски работници са настанени в три други сгради при по-добри условия. Но парите, които са 
спечелили, все още не са им изплатени. 
Според източници на "Дойче веле", китайският мениджмънт е провел "интензивни разговори" с виетнамските строителни 
работници. Участници в тях твърдят, че работниците са били предупредени да не разговарят повече с критично настроени 
журналисти. Но ако искали, можели да говорят пред проправителствени медии, каквато възможност наскоро са имали, 
когато екип на популярната в Сърбия телевизия "Пинк" посети виетнамците от Зренянин. Тази телевизия не спира да хвали 
президента Вучич. В репортажа от строителния обект виетнамските работници казват, че всичко е прекрасно, става ясно 
от разследващия материал. 
 
√ САЩ гонят 27 руски дипломати 
27 руски дипломати и техните семейства ще бъдат принудени да напуснат САЩ до 30 януари, а същият брой служители на 
руската дипломатическа мисия в САЩ ще трябва да напуснат страната до 30 юни догодина. Това съобщи руският посланик 
във Вашингтон Анатолий Антонов в ефира на YouTube канала Soloviev Live. 
"Нашите дипломати са изгонени от САЩ. На 30 януари ще напусне голяма група мои другари - 27 души със семействата 
си. На 30 юни подобен брой хора също ще са принудени да си тръгнат оттук", отбеляза посланикът. 
Антонов подчерта, че проблемът с визите за руски дипломати в САЩ все още не е решен, семействата им са умишлено 
разделени. 
"Изправени сме пред сериозен недостиг на кадри. Отнета е акредитация от съпрузите на редица наши колеги. На 
децата им не се дават визи. Не разбирам какво цели тази политика на разделяне на семействата на руски 
дипломати", възмути се посланикът. 
Според него това се случва на фона на американските изявления за това "колко внимателно САЩ се отнасят към семейните 
традиции". 
Руският посланик посочи, че американската страна не е променила негативното си отношение към Руската федерация и 
продължава да я разглежда като противник. Вашингтон също не променя политиката си на санкции спрямо Москва. 
"Почти нищо не се е променило. Атмосферата в САЩ все още е отровена от русофобия: в медиите, в Конгреса, в 
държавния апарат. Всичко това пречи на изграждането на руско-американските отношения", заяви Антонов. 
Той също така посочи, че американските официални лица се опитват да разговарят с представители на Руската федерация 
само по онези въпроси, които представляват интерес за Съединените щати, а в последните двустранни контакти доминира 
само една тема - "агресивната политика на Руската федерация". 
В отговор на антируските санкции, обявени от Вашингтон през април и поредното експулсиране на руски дипломати, 
Москва наложи ограничения за наемането на руснаци и граждани на трети страни от дипломатическата мисия на САЩ. От 
1 август посолството на САЩ в Русия продължи да работи с минимум 120 служители с петгодишен мандат. 
 
БНР 
 
√ Везиева: За последната половин година са сертифицирани инвестиции за над 500 млн. лева 
Инвестиции за повече от половин милиард лева са сертифицирани през последната половин година, съобщиха от 
Министерството на икономиката. Проектите ще разкрият над 1 500 нови работни места. 
През последните шест месеца по Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 14 проекта, повечето извън 
столицата, включително в общини с безработица над средната за страната, коментира служебният министър Даниела 
Везиева: 
"В период на кризи, в период на пълна непредвидимост, която е наистина най-големият враг на бизнеса да довършат 
инвестиционните си намерения, да говорим за "зелени технологии", да правим следващите крачки за преход към кръгова 
икономика". 
Министър Везиева изтъкна още усилията на министерството за изсветляване на икономиката с цел изсветляване на 
икономиката с цел насърчаване на инвеститорите: 
"Направихме наистина преход към това за България да се говори като за страна, където е много добре да се инвестира, за 
страна, която започва да променя модела на поведение към бизнессредата и това го отчитаме като положителен признак 
и стъпка в правилната посока". 
 
√ Преходът към кръгова икономика започва с изграждане на индустриални паркове и зони 
За целта ще бъдат заделени пари по мярка от Плана за възстановяване 
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415 милиона лева по мярка от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат използвани за изграждането на 
индустриални паркове и зони. Това съобщи министърът на икономиката Даниела Везиева.  
Целта е така да започне и преходът към кръговата икономика. 
Идеята на министерството е чрез тази мярка индустриалните паркове да се превърнат в цялостно завършени места за 
инвестиции, които да привличат с готова довеждаща техническа и социална инфраструктура, заяви Везиева:  
"Идеята ни е, създавайки тези индустриални паркове, те да станат наистина мястото, в което инвеститорът влиза и не бива 
да знае колко са таксите за ВиК, колко са таксите за присъединяване. Всичко това да бъде ангажимент на управляващия 
индустриалния парк".  
Целта на мерките през Плана за възстановяване е да се намали дисбаланса в регионалното развитие на страната, посочи 
още министър Везиева.  
Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев съобщи, че парите, посочени в Плана за 
възстановяване, трябва да бъдат реализирани на пазарен принцип.  
 
√ Иван Демерджиев: При бездействие на нашата прокуратура засилваме взаимодействието с европейската 
Ако главният прокурор не си подаде оставката, остава открит пътят за отстраняването му 
Интервю на Явор Стаматов с Иван Демерджиев 
Пълното закриване на специализираното правосъдие би било грешка. Трябва да се ограничи предметният му обхват. Това 
заяви пред БНР служебният министър на правосъдието Иван Демерджиев. По думите му екипът на правосъдното 
ведомство предлага по-балансиран модел – или да има нова структура на специализираното  правосъдие, която да следва 
апелативните райони, или да има специализирана прокуратура с по-ограничен обхват на престъпленията, чиито актове да 
се контролират от общите съдилища. 
Министерството на правосъдието е разписало правила как да се приключат сегашните дела на специализираните 
съдилища, така че да не се получат „проблемите, които се чертаеха апокалиптично от прокуратурата“, стана ясно от думите 
на Демерджиев. 
Огромните правомощия на главния прокурор по нашето законодателство създават сериозни предпоставки за проблеми, а 
личностните качества на Иван Гешев са допринесли тези проблеми да станат видими и нетърпими за обществото, смята 
министърът на правосъдието. 
Иван Демерджиев заяви, че ако главният прокурор не си подаде оставката, остава открит пътят за отстраняването му чрез 
искане до пленума на Висшия съдебен съвет, като потвърди, че подготвя такова. 
„Аз готвя такова искане. За добро или за лошо, то набъбва все повече, темите, които са повод за искането, също нарастват.“ 
Ето как се мотивира той: 
"В един случай прокуратурата действа много бързо, да не кажа прибързано дори, оповестява в аванс вината на определени 
лица. А в други случаи въпреки множеството данни, изтекли в публичното пространство, прокуратурата стои като Темида 
със завързани очи и не предприема абсолютно никакви действия". 
Чака се решението на Конституционния съд дали правосъдният министър има правомощия да внесе такова искане. Ако КС 
се произнесе в рамките на мандата на служебното правителство, искането ще бъде внесено в тези времеви рамки, поясни 
Демерджиев. 
Правосъдният министър коментира, че прокуратурата не е проявила активност по сигналите за нередности, с които 
служебните правителства са я засипали, а няма дори отговори по тях. 
„При бездействие от страна на нашата прокуратура правим всичко възможно да засилим взаимодействието с 
европейската“, увери той. Така по думите му европейската прокуратура може да запълни създалия се вакуум. 
Запитан откъде се очаква да излязат още повече сигнали за злоупотреби, правосъдният  министър посочи, че това 
са сферите, в които има най-много европейски средства и даде за пример Министерството на храните и горите и 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
„Там, където са насочвани огромните потоци европейски средства, там очакваме да са и най-големите злоупотреби.“ 
Ивам Демерджиев каза още, че препоръките за реформа във ВСС включват увеличаване на броя на съдиите и намаляване 
на броя на прокурорите в този орган, както и вкарване през парламентарната квота на професионалисти от други сфери, 
които не са тясно обвързани с магистратурата. 
В края на мандата на служебното правителство Иван Демерджиев отбеляза още, че са подготвили голям пакет от 
законопроекти, част от които касаят отдавна просрочени евродирективи. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл.  
 
√ Преговори за коалиция: Бюджет 2022 да бъде приет до края на януари 
Всички тегления от банка на над 10 000 лв. да се докладват в НАП 
Бюджет 2022 трябва да бъде приет до края на януари догодина. Това решиха представителите на група „Финанси“ от 
„Продължаваме промяната“, БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България“. Въпреки че желанието на всички е 
бюджетът да бъде приет в срок до края на настоящата година, Асен Василев, който най-вероятно ще заеме поста на 
финансов министър, обясни, че структурата на Министерския съвет ще е различна, което означава, че и финансовата рамка 
ще бъде напълно различна. По думите му не е обозримо да се приключи работата по него до края на годината. 
Всички тегления от банка над 10 000 лева и преводи в чужбина над 1 милион лева да се докладват в Националната агенция 
за приходите, предлагат от „Продължаваме промяната“. Това обяви днес съпредседателят на проекта Асен Василев по 
време на дебатите на тема „финанси“. Предложенията си представиха и БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична 
България“, като и трите политически сили са обединени около идеята за въвеждането на необлагаем минимум. Това са 

https://bnr.bg/post/101564232
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предпоследните дебати от серията коалиционни преговори, като следобед предстоят разговори за международната 
политика. 
Данък добавена стойност да остане намален и през следващата година за някои стоки и услуги като антикризисна мярка - 
около това намерение се обединиха представителите на четирите политически сили, които преговарят за коалиционно 
управление. 
Асен Василев пое ангажимент прагът за регистрация по ДДС да бъде увеличен на 100 хиляди лева през 2023-а и на 160 
хиляди лева през 2024-а година „при строг контрол за свързаност и глоби, ужасни глоби“. 
Кирил Петков, който се очаква да бъде премиер, се обяви за цялостна промяна в начина, по който биват харчени парите 
на данъкоплатците: 
„Държавата не е собственик на тези пари. Ние сме едни разпределители, които имаме две задължения – да не се откраднат 
някъде по пътя и да ги харчим ефективно все едно, че са и те са си, нашите пари“.  
Минималната заплата през следващата година да не е по-ниска от 700 лева, а данъчните облекчения за родители ще се 
запазят и догодина. За това се договориха по предложение на БСП четирите политически сили. 
Преговарящите се обединиха и около идеята да бъде въведен коефициент за определяне на максималния осигурителен 
праг, който догодина да бъде 2,3 от средната работна заплата. Предложението на „Продължаваме промяната“ за ръст и 
въвеждането на коефициент, което фактически ще направи сумата 3400, доведе до разгорещен спор с представителите на 
„Демократична България“. 
Мартин Димитров от ДБ заяви: „Този коефициент много бързо и лесно го определихте и някак си без анализ да го въведем 
сега ми се струва прибързано. Особено в ситуация на пандемия и икономически проблеми. Има доста хора в затруднения“. 
„Точно тези хора на максимален осигурителен праг не са в затруднение“, репликира Асен Василев. 
Пламен Данаилов от „Има такъв народ“ коментира, че „са склонни да направят компромис с цел и да вървим напред“.  
Различните политически сили правят предложения за бюджета догодина, както и за дългосрочни мерки. 
Например от БСП настояха от 2022 г. минималната работна заплата да не бъде по-ниска от 700 лв. месечно, а след това да 
се фиксира като процент. 
Орлин Ваташки от левицата заяви: 
„Като в допълнение предлагаме минималната работна заплата да се изчислява като процент от средната за страната от 
предходна година, отново следвайки европейските практики, за да не се фиксира всяка година определена цифра – между 
45 и 50%“. 
БСП смята, че дефицитът догодина трябва да бъде между 4 и 4,5% от БВП. 
От „Има такъв народ“ виждат недостига в хазната между 3 и 3,5 на сто и подкрепят идеята за по-ниска ДДС ставка за 
определени храни. 
„Нивата на инфлацията основно се движат от хранителните продукти и заради това трябва да се прецизира върху кои да 
бъде намалена ДДС ставката. Това допълнително ще доведе и до изсветляване на бизнес и особено на 
хлебопроизводителите“, коментира Пламен Данаилов от ИТН. 
Георги Ганев от „Демократична България“ заяви, че по повечето точки има съгласие в политиките. Той настоява бюджетът 
за догодина да бъде приет в срок: 
„Няма да е лесно, ще има среднощни неща със сигурност, не е като да не сме били там“. 
От „Продължаваме промяната“ заявиха, че не смятат за нужно да правят промени в данъчната система догодина. 
Засега политическите сили само излагат предложенията си, а коментарът по тях предстои. 
 
√ Растат продажбите на биохрани в Европа, за България - данни няма 
Covid кризата е повишила потреблението на биохрани, сочат данни на Европейската федерация на движенията за 
биологично земеделие. 
Между 10 и 20 на сто се увеличава оборотът на пазарите за биологични храни в страните- членки през последната година, 
в България обаче няма данни за това колко и какви биохрани  се купуват. 
Около 6,8% от храните в менюто на всяко френско семейство са био. Биохраните там бързо навлизат в училища, детски 
градини и публични кетъринг услуги, обяснява Стоилко Апостолов от фондация „Биоселена“. 
„Шампионки по консумация си остават Швейцария и Дания. Там нарастването на продажбите е с около 20 процента.“ 
Германия е най големият биопазар в Европа. 
„Около 15 милиарда евро е оборотът през 2020 година от продажби на биохрани и напитки, 10 процента от земята е 
сертифицирана за биологично производство.“ 
В България едва 2,3% от земята е заета с биопроизводство и по този показател сме на опашката на Европа. Няма данни 
дали у нас пандемията е увеличила желанието за здравословно хранене. 
„Ние не знаем нищо, малко си играем на сляпа баба.“ 
Наблюденията на сектора са, че българските биохрани не са достатъчни. 
„Този вакуум се запълва с продукти, внос от Европа, които освен всичко друго са и много по скъпи“, каза Стоилко 
Апостолов. 
 
√ Дигитално съдържание и дигитални услуги – продавачи и потребители 
Какво ще се промени за потребителите от 1 януари 2022 г. след влизането в сила на Закона за предоставяне на цифрово 
съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент на Съвета от 
20 юни 2019 година за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн 
услуги. Темата засяга дигиталните стоки и услуги и отношенията между бизнес ползвателите и платформите за електронна 
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търговия, както и отношенията между продавачите на стоки, включително на дигитално съдържание и дигитални услуги и 
потребителите. 
Проф. Таня Йосифова коментира темата в предаването "Законът и Темида": 
Новостите в правната уредба, които касаят бизнес ползвателите, онлайн платформите и потребителите, които 
пазаруват онлайн: 
"Дигитализацията навлезе в най-различни сфери на обществения живот – предлагат се все повече приложения, навлизат 
нови дигитални услуги. За много търговци използването на платформи е от жизнено важно значение, защото по този начин 
могат да достигнат до потребителите – и то в глобален аспект. Затова правната им уредба беше наложителна. От една 
страна, имаме задължителна уредба на ниво ЕС. За първи път беше уредено правното положение, изискванията към 
онлайн платформите и онлайн търсачките, като един икономически по-силен субект, който може да упражнява 
икономически натиск над търговците и да налага едностранно условия и правила за поведение. От друга страна, е 
и българският Закон за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и продажба на стоки, който ще влезе в сила 
на 1 януари 2022 г. и който урежда защитата на потребителя в отношението му с продавача на посочените обекти. 
Регламентът за онлайн платформите, който има пряка приложимост за България като държава-членка на ЕС. Кои 
субекти и какви отношения касае? 
"Регламентът има пряка приложимост за България, като държава-членка на ЕС. Той се прилага за онлайн платформи – 
независимо дали са, или не са установени в ЕС – при наличието на две условия. Първо, трябва бизнес ползвателите да са 
установени в ЕС. Второ, да предлагат стоки или услуги посредством уеб базирана платформа на потребители, които също 
трябва да са установени в ЕС. Особено важно е правното уреждане на онлайн търсачките. За търговците, които ги 
използват, е важно да се класират на по-предна позиция при търсене. Затова и търсачките трябва да посочат кои са 
основните параметри, които определят това класиране и тяхната относителна стойност."  
Изисквания към онлайн платформите в отношенията им с бизнес ползвателите 
"Основната дума тук е "прозрачност" в техните действия, която да доведе до една предвидима, стабилна икономическа 
среда, за да могат да се осъществяват трансакции в европейски и в глобален мащаб. Въведени са определени изисквания 
по отношение на клаузите, които могат и трябва да се включат в общите условия на онлайн платформите. Те трябва да са 
съставени на ясен и разбираем език, да са достъпни за бизнес ползвателите. Задължително в общите условия трябва да се 
съдържа описание на основанията, при които платформата може да ограничи или да прекрати достъпа на бизнес 
ползвател – при какви условия той може да прекрати договора си, какво се случва с достъпа до лични и други данни... 
Регламентът изисква от платформите да изградят и вътрешна система за разглеждане на жалби, както и да посочат имената 
на поне двама медиатори за извънсъдебно решаване на спорове. Тези изисквания обаче не се прилагат за малките 
предприятия." 
Още за новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и продажба на стоки, който ще влезе в сила 
на 1.01.2022 г., за средствата за защита на потребителя по новия закон, за това кои са органите, които отговарят за 
спазването на законовите разпоредби – можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Външно министерство: Избягвайте пътувания до южноафриканския регион 
Българското външно министерство препоръча избягване на пътуванията до южноафриканския регион заради Омикрон - 
новия вариант на коронавируса, обявен за притеснителен от Световната здравна организация. 
В съобщението на МВнР се посочва, че заради новооткрития вариант Омикрон на Covid-19 и въведените 
противоепидемични мерки, голяма част от международните полети до Република Южна Африка и страните от региона 
като Ботсуана, Есватини, Зимбабве и Лесото са прекратени. 
Българските граждани, изпаднали в беда, могат да се свързват с посолството ни в Претория, Република Южна Африка, 
денонощно на телефонен номер +27798937336 за спешни случаи, кризисни ситуации и оказване на необходимото 
съдействие на засегнатите. 
Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните 
линии на дирекция "Ситуационен център": +35929482404; +35929713856 или на имейл: crisis@mfa.bg. 
МВнР препоръчва на българските граждани при пътувания в чужбина да се възползват от възможността да се регистрират 
в рубриката „Пътувам за…“ на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo. 
 
√ ЕК ще утрои финансирането за охрана на границите на Полша, Литва и Латвия 
Европейската комисия ще утрои финансирането, предвидено до края на тази и следващата година за охрана на границите 
на Полша, Литва и Латвия. 
Общо 200 милиона евро ще достигнат средствата за патрулни коли, дронове и друго оборудване за електронно 
наблюдение, съобщи председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен при посещение във Вилнюс, предаде Франс 
прес. Според Фон дер Лайен допълнителното финансиране се налага заради поведението на беларуския режим начело с 
Александър Лукашенко, който - според Брюксел - използва мигрантите като оръжие в хибридната си заплаха срещу 
Евросъюза. 
Хиляди имигранти от Близкия изток се стекоха през септември и октомври в Германия през Беларус и Полша. Най-малко 
11 загинаха в тежките местни условия, след като полската държава затвори границата. 
Мигрантската криза ще е сред темите, които ще бъдат обсъдени от натовските външни министри следващия вторник в 
Латвия. 
 
 

https://bnr.bg/post/101562933/otnosheniata-mejdu-prodavachite-na-digitalno-sadarjanie-i-digitalni-uslugi-i-potrebitelite
https://mfa.bg/bg/embassyinfo
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√ ЕС и НАТО ще засилят сътрудничеството си срещу хибридните заплахи 
Мигрантската криза по границите на Литва и Полша с Беларус направи Европейския съюз и НАТО по-сплотени. С това общо 
послание лидерите на Североатлантическия пакт и Европейската комисия обещаха на прибалтийските републики 
подкрепа срещу "хибридните атаки" от Минск. 
Визитата на Урсула фон дер Лайен и Йенс Столтенберг във Вилнюс дойде след стихването на мигрантския натиск по 
границите на Беларус с Полша и Литва. 
Европейската комисия утроява финансирането за управлението на полската, литовската и латвийската граница с Беларус, 
за да им помогне срещу мигрантския наплив, съобщи Урсула фон дер Лайен при визита във Вилнюс 
Беларуският режим начело с Александър Лукашенко отхвърля твърденията, че подмамва хиляди имигранти от Близкия 
изток, за да ги насочи към Европейския съюз. 
И днес обаче Фон дер Лайен и Столтенберг повториха обвиненията срещу Лукашенко и обещаха, че Еврокомисията и НАТО 
ще работят "ръка за ръка" за отбиването на хибридната заплаха. 
Столтенберг повтори предупреждението си по адрес на Русия заради "необяснимото" според него струпване на войска и 
бойна техника в близост до Украйна. 
Литовският президент Гитанас Науседа обаче му обърна внимание върху засилващото се сътрудничество между Русия и 
Беларус и подкани НАТО да преосмисли стратегическите си планове: 
"Обезпокоени сме от тенденцията за пълно интегриране на Беларус в руските военни структури и руската военна доктрина. 
Тази тенденция създава ново предизвикателство за НАТО и, за да бъде способна да реагира, НАТО трябва да адаптира 
плановете и стратегията си. Ако ситуацията със сигурността се усложни още повече, може да се наложи да свикаме 
консултации по чл. 4 на Североатлантическия договор - това е в правото на всеки съюзник, чиито сигурност и териториална 
цялост са застрашени", каза литовският президент. 
Външните министри от НАТО се събират идния вторник в Латвия, за да обсъдят мерки за укрепване на източната граница 
на Алианса. 
 
√ "Фронтекс" се включва в охраната на Ламанша 
Европейската гранична агенция "Фронтекс" се включва в охраната на Ламанша от 1 декември, стана ясно след среща на 
отговорните за миграцията министри от няколко европейски държави. 
Съвещанието в Кале на министрите от Франция, Германия, Нидерландия и Белгия бе свикано в отговор на трагичната гибел 
на 27 имигранти, които се удавиха в сряда при опит да достигнат британския бряг. 
Срещата не бе "антианглийска" - ние желаем да работим с "нашите британски приятели", увери френският министър на 
вътрешните работи Жералд Дарманен. 
Френският вътрешен министър Жералд Дарманен призова британското правителство да ограничи достъпа на нелегални 
имигранти до трудовия си пазар. 
Преговори са необходими, но те трябва да са сериозни. Не можем да ставаме заложници на вътрешнополитически 
съображения на британското правителство, заяви Дарманен и прикани правителството на Борис Джонсън да вземе мерки, 
за да намали стимулите за нелегалните имигранти да рискуват живота си, за да достигнат до Острова. 
Междувременно от следващата сряда самолет на "Фронтекс" ще се включи в наблюдението на френската брегова линия 
за своевременно пресичане на опитите за прекосяване на протока. 
 
√ Министрите на здравеопазването на 7-те най-развити държави се събират извънредно днес 
Министрите на здравеопазването на 7-те най-развити държави се събират извънредно днес, за да обсъдят мерки за 
противодействие на новия вариант на коронавируса, съобщава Ройтерс. Заседанието бе свикано от британското 
председателство на Г-7. 
Президентът на Република Южна Африка Сирил Рамафоса призова международната общност да отмени забраните за 
пътувания от страната му. Десетки държави затвориха границите си за Южна Африка, където бе открит вариантът Омикрон. 
Според Рамафоса решението за изолиране на страната му е научно неоправдано и дискриминационно. 
Появата на Омикрон ни показва още веднъж, че неравенство в разпределянето на ваксините не бива да се допуска. 
Забраната за пътувания няма да помогне. Вместо това богатите държави трябва да помогнат на по-бедните в битката с 
Covid, каза южноафриканският президент Сирил Рамафоса. 
 
√ СЗО ще подготвя глобален договор за предотвратяване и реагиране на бъдещи пандемии 
Представители на държавите, членуващи в Световната здравна организация, договориха проект на резолюция за глобален 
договор за предотвратяване и реагиране на бъдещи пандемии, съобщава Ройтерс. 
Проектът предвижда създаване на преговорна група за изработване на договор до май 2024 година. 
Здравните министри от СЗО се събират утре на 3-дневно съвещание, за да дадат старт на работата в тази насока. 
Бъдещият противопандемичен договор трябва да регламентира навременното споделяне на данни за вируси, 
потенциални ваксини и лекарства. Същинските преговори все още не са започнали, тъй като Съединените щати, наред с 
други държави като Бразилия и Индия, не желаят бъдещият договор да е правно обвързващ, както искат Европейският 
съюз, Великобритания и още десетки държави. 
 
√ Израелски изобретатели извличат вода от въздуха 
Тема на Феня Декало в предаването ''Нещо повече'' 
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Глобалното затопляне оставя въпроса за питейната вода на преден план. Според политолози не е изключено следващите 
войни да не са за енергийни източници, а за вода. Дори в София, която е в полите на Витоша и откъдето се спускат бистри 
потоци, често живителната течност липсва в домовете или от чешмата тече ръждива такава заради отдавна овехтялата и 
неподдържана водопроводна мрежа.  
На изложба за водещи израелски технологии беше представен нов начин за водоснабдяване. 
Измененията в климата на Земята обричат доскоро цветущи поля на дълга суша, а порои причиняват наводнения на други 
места. Според израелски изобретатели решението на този проблем е във... въздуха. Малък уред, колкото да се прикрепи 
на покрива на кола, може да извлича вода от въздуха. На таблото на шофьора има кран, от който може да се пълни чаша с 
топла или студена вода.  
"Да си сред пустинята и да разполагаш с вода по всяко време - това е нашата цел. Дори в най-сухия въздух има достатъчно 
водни пари. Втечнени, те са годни за пиене",  поясни един от ръководителите на иновационния център и производствена 
база Рони Липинецки.   
Уредът филтрира добитата вода, ако мястото за извличането е със замърсен въздух.  
"За разлика от пречистената морска вода, където заедно с вредните вещества, са премахнати и всички елементи, които 
правят водата вкусна и полезна, в нашите филтри има и специален апарат, който прибавя във водата манган и други важни 
минерали. Първите ни потребители са не само армията, но и големи сгради и обществени комплекси, където са 
необходими тонове вода както за питейни, така и за стопански нужди. Първите ни апарати са за 6000 литра на денонощие. 
Все повече се ориентираме към по-малки съоръжения, така че да няма нужда дори от къси водопроводи. Акцент при нас 
е отказът от нужда от транспониране на водата. Нашият начин на снабдяване с чиста и минерална вода може да избави 
света от необходимостта от пластмасови бутилки, които замърсяват природата. Не искаме да транспортираме и самите 
апарати. Затова правим заводи в Израел, но и в Европа, Азия и САЩ, а имаме желание да увеличим местата за 
производство в Близкия и в Далечния изток и в Америка. През следващата година ще се насочим и към Балканите. Знаем, 
че при вас проблемът не е в засушаването. Проблемът е в остарялата и амортизирана водопроводна мрежа. За ремонта 
или подновяването ѝ се изискват големи инвестиции. Не смятаме да залагаме на морално остарели методи за осигуряване 
на водоснабдяване. Проблемът е как да не се налага да се носи вода до къщите с дамаджани или бидони, как да има вода 
за напояване на зеленчуковите градини или парниците, когато поливни системи са разрушени. Нашето решение трябва да 
е такова, че да не е нужно да се прави канализация. Обикновено решението е просто. Важното е да се сетиш".  
Израел се слави като една от малкото държави в света, където има няколко големи завода за опресняване на морска вода. 
Капацитетът им е много голям, а потреблението в страната все още не е достатъчно. Затова се налага да се изхвърля 
пречистена вода обратно в морето. Новината от миналата седмица е, че е подписана спогодба с Йордания, където има 
огромен недостиг на вода. Еврейската държава ще осигури стотици тонове опреснена морска вода. Срещу това хамитското 
царство ще позволи на Израел да направи слънчева електроцентрала сред неговата пустиня. Поддръжката ѝ, както и на 
тази в пустинята Негев в Израел, ще осигури работни места за местните бедуини.  
Въпреки че методът за пречистване на морска вода е почти футуристичен, израелските изобретатели търсят нови начини 
за снабдяване с вода, а също и за справяне с наводненията. Янив Файншнедер:  
"Да втечниш облаците, преди да са се излели като порой, и да насочиш валежа на удобно място, е доста добро решение, 
но ние се опитваме да втечним парата още докато е близо до земята - над водни басейни или блата. Така може да я 
използваме на място. Не се налага да се извлича вода от недрата на Земята, което е много по-скъпо. Нашият способ прави 
това с пъти по-евтино и удобно. Големите уреди са с 15 години гаранция, а малките би трябвало да са със 7 години. Но 
технологиите се развиват и сме сигурни, че много по-рано ще бъдат сменени с по-компактни и усъвършенствани".  
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
Мениджър 
 
√ Министър Виолета Комитова: Катастрофата на “Струма” не е обикновена, тя е катастрофа плюс пожар 
Тук има нещо много странно, което прави впечатление. Този пожар е възникнал много бързо и се е разгорял. Това става в 
много особени случаи, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова в предаването 
„Денят започва с Георги Любенов“ на БНТ. Тя допусна, че е възможно в салона на автобуса да е имало предмети, които са 
се разгорели много бързо и не са оставили време за реакция. Прави впечатление липсата на реакция на шофьора – не 
прави никакъв опит да излезе от автобуса, а има най-много време. Познавал е този път, каза още министър Комитова и 
напомни, че съвременните автобуси са оборудвани с противопожарни системи. 
В деня на катастрофата с автобуса на „Струма“ възложих проверка и очаквам доклад за участъка. Вчера прокуратурата 
възложи същата проверка. Докладът все още не е приключен, каза още министърът. 
В деня на катастрофата бях тръгнала към местопроизшествието, говорих с премиера Янев и той ме посъветва да не отивам. 
Там вече бяха всички разследващи органи. След това се включих по телефона пред някои медии. Така че, аз не съм се 
крила, просто много тежко преживях тази трагедия, защото никой от нас не е застрахован от такова нещо, заяви министър 
Комитова. След това бях учудена как всякакви специалисти сутрин, обед, вечер се произнасяха по темата пътна 
безопасност. Чух повече от 40 експерти по всички телевизии, дори се изненадах, че в България има толкова много експерти 
по пътна безопасност, коментира тя. 
Този път не е нито магистрала, нито скоростен път. Започнал е като проект 2002 г. През 2006 г. има второ разрешение за 
строеж за няколко пътни възела. През 2007 г. получава Акт 15. ДНСК отказва да издаде Акт 16 заради незавършени 
отчуждителни процедури. Оттогава досега стои като такъв път – нито скоростен, нито магистрала. Имал е ограничение на 
скоростта от 90 км/ч. Не мога да кажа защо през 2013 г. има решение да се вдигне на 120 км/ч, каза още регионалният 

https://bnr.bg/post/101563248/izraelski-izobretateli-izvlichat-voda-ot-vazduha
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министър. И обърна внимание, че скоростта е свързана с профилите и наклоните на пътя. При магистрала заради скоростта 
пътят трябва да бъде с по-малки наклони и плавни завои, допълни тя. 
Виолета Комитова информира, че по договор от април т. г. на 2 частни фирми е възложено да се поднови маркировката, 
но работата не е завършена в пълен обем. Мантинелата на мястото на инцидента е направена по проект от 2002 г., когато 
нормите са били такива. Тя не е извън нормите. Тогава мантинелата е била по правилата. По-късно се въвеждат мантинели 
с полегати участъци в двата края, подчерта тя. 
Никой не говори, че се е случило през нощта, че е валял дъжд, че пътят е бил хлъзгав, че е имало отблясъци, посочи 
министър Комитова. 
Това е катастрофа, съчетана с пожар. Обхванал е предмети, които много бързо изгарят и не е имало време за реакция, 
подчерта тя. 
Не мога да се произнеса за причините за катастрофата, не участвам в следствените действия, каза министър Комитова. 
Работила съм много в областта на пожарна защита на сгради. От пожара, по-тежкото е взрив, просто няма време за 
реакция, каза регионалният министър. Например – ще ви кажа нещо много важно – брашното например, е взривоопасно. 
Когато се смеси с въздуха, прави взривоопасна смес. Боята е много взривоопасно нещо. Тоест, около нас е пълно с 
взривоопасни предмети. Ние дори не подозираме за това, обясни тя. 
Не ни се занимаваше с АМ „Струма“. Не съм предполагала, че е в такова състояние. Тази катастрофа отвори темата, заяви 
министър Комитова. Ще се опитаме да променим нещата. Ще видим по физически параметри, наклони и завои, този път 
на каква категория отговаря. Ще коригираме скоростта с нови знаци, ще подобрим маркировката, ще форсираме фирмата 
да си завърши маркировката и ако можем да приключим отчуждителните процедури и да се издаде Акт 16 ще бъде добре, 
каза още тя. 
В отговор на въпрос министър Комитова заяви, че поддръжката на пътната инфраструктура трябва да бъде с инспекции, 
плановост и регулярност. Тя напомни, че при завършването на строежи в България, всеки от тях получава технически 
паспорт, когато има Акт 16. В паспорта е посочено как трябва да се поддържат обектите. 
По отношение на направеното предложение в рамките на дебатите за регионална политики при преговорите за съставяне 
на правителство АПИ да премине към Министерство на транспорта министър Комитова заяви, че агенцията може да бъде 
навсякъде, но начинът на управление трябва да се промени – строителство на пътищата да се извършва след издаване на 
разрешение на строеж и да приключва с Акт 16. Поддръжката трябва да бъде съгласно технически паспорт, с регулярни 
инспекции, с включване на всички институции в държавата за потенциално опасните участъци и приоритетно решаване 
като няма пари за всичко кое ще се ремонтира през следващата година. 
В отговор на въпрос за зимното почистване на пътищата министърът посочи, че това ще се прави от същите фирми, които 
стачкуваха срещу нея. За целта са подписани споразумения с тях и са осигурени 100 милиона лева за предстоящата зима. 
Тя подчерта, че това са същите фирми, които поддържат републиканските пътища с 1,5 млрд. лв. годишно. Техните 5-
годишни договори за поддръжка са прекратени с опция да завършат започнатото до лятото през следващата година и след 
това ще бъдат проведени нови обществени поръчки. Спокойна съм за зимното почистване, каза министър Комитова. 
На въпрос на водещия за бъдещи промени във ВиК сектора, регионалният министър посочи, че среща подкрепа сред 
кметове, експерти и в КЕВР за цената на водата. Тя посочи, че според стандарти на един човек за един месец му трябват 3 
кубика и те ще се плащат на цена по себестойност. Количеството вода над 3 кубика на човек – 30 или 300, ще се плащат на 
пазарна цена. Тоест, ние искаме да гарантираме вътрешното потребление на всички граждани, за да не стане както с тока. 
И един ден да не разберем, че водата на България е изчезнала както изчезнаха българските домати. Това е стратегически 
въпрос, който изисква далновидност и мъдри политически решения, каза Комитова. 
На твърденията на Росен Плевнелиев, гостуващ преди нея в студиото, че АМ „Хемус” е щяла да бъде завършена през 2024 
г. от ГЕРБ, тя коментира следното: „Моите уважения към г-н Плевнелиев, но той показа популизъм и върховна степен на 
неподготвеност. Изборите свършиха и лъжите трябва да спрат. Истината е, че по договори на ГЕРБ ще бъдат завършени 
51,3 км след Ябланица”. 
Доста неща осветлихме, направихме ги прозрачни, работихме почтено, работихме усилено и в полза на всички български 
граждани, заяви регионалният министър накрая, запитана от Георги Любенов дали мандатът й е бил успешен. 
 
√ Фондът на фондовете ще отпуска кредити в селските райони 
Фондът на фондовете сключи договор с Първа инвестиционна банка (Fibank) за управлението на финансов инструмент 
„Финансиране в селските райони“. Подписването се състоя в Министерството на земеделието, храните и горите, съобщават 
от ведомството.  
Инструментът е насочен към земеделски производители и малки и средни предприятия, развиващи бизнес в селските 
райони, които ще имат възможност да се възползват от финансиране по инструмента до 31 декември 2023 г. 
Кредитите ще се предоставят за земеделски и неземеделски дейности в селските райони за повишаване 
конкурентоспособността на селскостопанския сектор, както и за насърчаване на социалното приобщаване и подкрепата за 
устойчиво развитие на земеделските стопанства. 
Средствата по инструмента са осигурени от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), чрез Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони и са в размер на 38 млн. лева. Очаква се към публичния ресурс избраната 
от Фонда на фондовете финансова институция да добави още толкова частен капитал, с което общата сума на заемите да 
надхвърли 70 млн. лева. 
Инструментът ще обхване както нови самостоятелни инвестиции, така и кредити за съфинансиране на проекти, 
подкрепени с безвъзмездни средства със следните характеристики на финансирането: 
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• нисколихвени кредити в евро или лева при облекчени условия за инвестиционни цели и за оборотни средства, 
които допълват инвестицията и са свързани с нея; 

• размер на кредитите за инвестиция до 2 млн. лева. Допълващо оборотно финансиране до по-високата от следните 
стойности: 30% от общата инвестиция към съответния краен получател или 391 166 лева, при спазване на 
изискванията и ограниченията за държавна помощ; 

• срок на погасяване до 10 години; 

• ниски лихви на финансирането, като върху средствата от ПРСР няма да се начислява лихва и такса управление; 

• ниско изискване за самоучастие на краен получател. 
 
√ Външният министър на Северна Македония обнадежден от новите управляващи в София 
Министърът на външните работи Буяр Османи смята, че българската държава може да промени позицията за приемането 
на Северна Македония в ЕС.  
„Първите послания, които идват от партиите, които може да съставят коалиция, ни вдъхват оптимизъм", заяви пред NOVA 
външният министър на Северна Македония Буяр Османи. 
Той отхвърли конспирациите, че трагедията е инсценирана, за да накара София да каже „да” на Скопие по пътя към ЕС. 
„Ако ме питате за различията, които имаме и за европейската перспектива, ние никога досега не сме прекъсвали 
комуникацията си с Република България. Независимо от факта, че това бе по-трудно заради факта, че в рамките на една 
година имаше три път избори. Не бе сформирано правителство и имаше служебно правителство, но ние със служебното 
правителство на България бяхме в непрекъсната комуникация. В последния период имахме три директни срещи между 
експертите. Разменихме ноти, документи, позиции, мнения и така ще продължим и занапред. Надявам се по-бързо да 
бъде сформиран редовен кабинет и институциите, за да може да завършим този спор, който държи като заложник не само 
нашата европейска перспектива, но и целия регион, заложник е и приятелството между нашите две държави", каза 
Османи.  
„Мисля, че е в интерес както на България, така и в наш интерес, а и на целия Европейски съюз, да приключим по-бързо с 
този въпрос, който ненужно трови двустранните ни отношения", каза още външният министър на Северна Македония. 
 
√ Президентът на Чехия назначи Петър Фиала за премиер на страната 
В рамките на тържествена церемония, предавана по телевизията, президентът на Чехия Милош Земан назначи официално 
за премиер Петър Фиала, предадоха световните агенции. 
Припомняме ви, че Фиала е водач на коалиционния блок "Заедно", който през октомври спечели парламентарните избори. 
В тази десноцентристката коалиция влизат 5 партии и има 108 депутатски места в 200-местната долна камара на чешкия 
парламент. 
Новото правителство на Чехия е изправено пред редица предизвикателства, включително рязко покачващия се брой на 
заразени с коронавирус в страната, скок в цените на енергията и инфлация. 
 
√ От 1 януари отпадат ограниченията за износ на covid-ваксини от ЕС 
От 1 януари догодина отпадат въведените временно ограничения за износа на ваксини срещу COVID-19 от ЕС, съобщават 
от Европейската комисия.   
"Досега ЕС е изнесъл 1,3 милиарда дози ваксина към над 150 държави", уточни говорител на комисията. Той добави, че от 
следващата година производителите на препаратите ще бъдат освободени от задължението да искат предварително 
разрешение за износ. Наблюдението над износа обаче ще продължи с други средства, поясни говорителят. 
Комисията въведе временните мерки в началото на пандемията, когато в ЕС не достигаха ваксини. Приложението на 
мярката бе удължавано неколкократно заради първоначалните затруднения с доставката и разпределението на 
препаратите. 
 
√ ЕС с позиция за регулиране на пазара на криптовалутата 
Съветът на Европейския съюз прие позиция по две предложения - Регламента за пазарите на криптоактиви (MiCA - Markets 
in Crypto Assets) и Закона за цифровата оперативна устойчивост (DORA - Digital Operational Resilience Act), които са част от 
много обсъждания пакет за цифрово финансиране на Европейския съюз. Благодарение на това Съветът си даде мандат за 
участие в тристранни преговори с Европейската комисия и Европейския парламент. 
Чрез предложението за MiCA Брюксел иска да създаде регулаторна рамка за криптактивите, която да насърчи иновациите 
и да използва техния потенциал по начин, който запазва финансовата стабилност и защитава интересите на инвеститорите, 
съобщава сайтът „Cryptonews“. 
Наблюдатели предупредиха, че предложението може да затрудни навлизането на малките играчи на криптопазара на 
Европейския съюз.  
Второто предложение - DORA, е предназначено да създаде регулаторна рамка за покриване на дигиталната оперативна 
устойчивост, като гарантира, че компаниите могат да издържат на всички видове смущения и заплахи, свързани с 
информационните и комуникационните технологии (ИКТ), в опит да предотвратят и смекчат кибератаките, се казва в 
изявление. 
„Дигиталните финанси са все по-важна част от икономическия пейзаж на Европа. От съществено значение е да се създаде 
стимулираща среда за иновативния бизнес, като същевременно се смекчат рисковете за инвеститорите и потребителите. 
Мисля, че днешното споразумение постига правилния баланс“, каза министърът на финансите на Словения Андрей 
Ширчел. 
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„И двата въпроса са приоритет за председателството и се надяваме на бързо споразумение с Европейския парламент по 
тези предложения“, допълни той. 
Съветът, Европейският парламент и Комисията ще проведат заседания в тристранен формат, които може да завършат с 
временно споразумение. То трябва да бъде официално одобрено от всяка от трите институции, включително и чрез 
гласуване в пленарна зала. 
 
√ Кои ще бъдат водещите тенденции в разплащателната индустрия през 2022 г. 
След като се справиха с вторичните трусове от пандемията, тази година фокусът на бизнесите бе насочен към изграждането 
на икономическа устойчивост и подобряване на изживяването на клиентите.  С наближаването на новата година главният 
изпълнителен директор на ConnectPay Мариус Галдикас представи прогнозите си за тенденциите и решенията, които ще 
играят ключова роля на пазара на плащанията през 2022 г. 
Интернет за плащания 
Според изчисления на IoT Analytics  до 2025 г. вероятно ще има повече от 27 милиарда връзки към Интернет на 
нещата  (IoT). Нарастващият брой IoT устройства бързо оформя ежедневните навици на потребителите, включително 
начина, по който избират да плащат. Това накара финансовия свят да измисли нов термин – Интернет за плащания (IoP), 
описващ явление, което позволява обработката на плащания през IoT устройства, като например интелигентни домашни 
асистенти, включително Amazon Alexa, или аксесоари като Apple Watch. IoP все още е в начален етап на развитие, но 
пазарът става все по-наситен с устройства, управлявани от IoT. По тази причина участниците на пазара на плащания трябва 
да разработят план за това как да се възползват от това. 
„Сливането на IoT и плащанията носи на потребителите изключително удобство“, коментира Галдикас. „Тъй като 
oтвореното банкиране позволява на трети страни и финтех компании да поемат ролята на доставчици на IoP, това открива 
изцяло нова област за иновации. Освен това IoT създава възможност за бизнеса да събира повече данни за потребителите, 
което ще помогне за подобряване на потребителското изживяване“, добави той. 
BaaS продължава да процъфтява 
Банкирането като услуга, или BaaS (Banking-as-a-service), позволява вграждане на финансови услуги във всяка компания. 
Това доведе до появата на редица нови играчи на пазара, които се възползваха от платформите, управлявани от приложно-
програмен интерфейс (API), за да навлязат в индустрията на финансовите услуги. Пазарът на BaaS, оценен на 356,26 
милиарда долара през 2020 г., сега се очаква да достигне близо 2,3 трлн. долара до 2028 г. 
„BaaS позволява на компаниите да използват изпитана на пазара инфраструктура без регулаторен натиск, което спестява 
на организациите значително количество ресурси. Тъй като пандемията накара мнозина да преразпределят бюджета си, 
аутсорсването на банкова инфраструктура стана още по-привлекателен избор – използването на BaaS позволява да се 
пренасочат ресурси към иновацията на продуктите, вместо към изграждането на рамка. Следователно доставчиците на 
BaaS ще продължат да доброто си представяне“, каза Галдикас. 
Хипер персонализация 
Нуждата от персонализирани преживявания последва потребителите в онлайн пространството. Макар че автоматизацията 
на процесите ще продължи да е един от основните приоритети за финтех компаниите, ключът ще бъде в намирането на 
баланс между предоставянето на ефикасни услуги и запазването на „човешкия допир“. За да си гарантират бъдещ успех, 
експертите от индустрията наблегнаха на използването на потребителски данни в реално време, за да предоставят 
персонално съобразени съвети. 
„Тъй като на практика всеки бизнес налива инвестиции в надграждане на своята технологична рамка, хипер 
персонализацията се превръща в основния двигател, който помага на доставчиците на банкови услуги да се разграничат 
от своите конкуренти. Ето защо усъвършенстването на техния подход, така че той да бъде ориентиран основно към 
клиента, както и неговото мащабиране , ще им позволи да се спечелят конкурентно предимство“, обясни Галдикас. 
Фокус върху CBDC 
През годината цифровите валути на централните банки (CBDC) набраха скорост, като все повече страни по света, сред които 
Норвегия, Южна Корея, Китай и други, правят тестове на тяхното приложение в реалния свят. Интересът към подкрепяните 
от правителството дигитални пари не намалява, а напротив, той генерира нови идеи, като стартиране на множество CBDC 
системи, които потенциално биха могли да помогнат за елиминирането на такси за трансакции в размер на милиарди 
долари годишно. 
„CBDC биха могли да предоставят редица ползи, като например понижаване на разходите за трансгранични транзакции, 
увеличаване на финансовото приобщаване и повишаване на икономическата устойчивост на вътрешните платежни 
системи. Това е инструмент, който, ако бъде приложен задълбочено, може да засенчи предложенията на доставчиците на 
платежни услуги. Тогава те ще трябва значително да подобрят предложенията си“, отбеляза Галдикас. „Що се отнася до 
създаването на мрежа от множество цифрови валути на централните банки, основният въпрос продължава да е: „колко 
време ще отнеме?“, тъй като разработването на единна рамка е изключително трудна задача, тъй като развитието на 
технологията във всяка страна се движи с различно темпо“, добавя Галдикас. 
Пазарът на плащания се развива много бързо, въпреки предизвикателствата, с които се сблъска през 2021 г. Предстоящата 
година изглежда ще  донесе повече ефективност, персонализиране и технологична синергия, подхранвайки растежа на 
сектора още повече. 
 
 
 
 

https://connectpay.com/
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√ Производството на автомобили във Великобритания през октомври достигна най-ниското ниво от 1956 г. 
Автомобилната индустрия в Обединеното кралство предупреди за продължаващи предизвикателства в сектора, след като 
отчете една 65 хил. произведени автомобила през миналия месец – най-лошият октомври от 1956 г. насам, предаде „Скай 
нюз“. 
Британската асоциация на производителите и търговците на автомобили (Society of Motor Manufacturers and Traders - 
SMMT) посочи като причини за ужасния резултат прекратяванията на производството, свързани с глобалния недостиг на 
чипове. От асоциацията подчертават, че нарастващият брой на заразените с COVID-19 може да влоши ситуацията през 
идните месеци. 
Данните на SMMT показват, че общият брой на автомобилите, произведени през октомври, е бил 41% по-малък в 
сравнение със същият месец на миналата година. 
Според консултантската фирма AlixPartners кризата с полупроводниците ще струва на световната автомобилна индустрия 
60 млрд. долар под формата на изгубени продажби през тази година. 
Липсата на чипове засегна редица индустрии – от персоналните компютри и игровите конзоли до автомобилния и 
отбранителния сектор. 
Кризата се отразява и на прехода към електрически автомобили, които използват повече полупроводници. Това развитие 
е особено притеснително на фона на решението на Великобритания да забрани продажбата на нови бензинови и дизелови 
автомобили от 2030 г. 
Най-големият производител на автомобили във Великобритания Jaguar Land Rover прогнозира „постепенно 
възстановяване“ на предлагането на чипове от пролетта, но от SMMT се страхуват, че възстановяването на нормалните 
нива на доставки може да се случи едва през 2023 г. 
„Тези данни са изключително притеснителни и показват колко тежко се отразява глобалния недостиг на чипове на 
производителите във Великобритания“, коментира коментира Майк Хоус, главен изпълнителен директор на SMMT. 
„Британският автомобилен сектор е устойчив, но фона на нарастването на броя на заразените с COVID-19 в някои от най-
големите ни пазари и проблемите с глобалните вериги на доставки, преките предизвикателства пред поддържането на 
операциите в индустрията са огромни“, добави той. 
 
√ Япония одобри рекорден допълнителен бюджет за текущата фискална година 
Японското правителство одобри в петък допълнителен бюджет от 36 трилиона йени (314 милиарда долара) за текущата 
фискална 2021 г. (приключва на 31 март 2022 г.). Средствата от него ще отидат за финансиране на пакет от мерки в подкрепа 
на икономиката и населението, засегнати от пандемията на коронавирус. Според агенция Киодо този допълнителен 
бюджет се е превърнал в рекорден по обем в цялата история на страната.  
Японското правителство миналата седмица одобри нов пакет от мерки за подкрепа на икономиката и населението на 
страната по време на пандемията в размер на около 78,9 трилиона йени (691,5 милиарда долара по текущия обменен 
курс). Властите ще отделят 55,7 трилиона йени (488,2 милиарда долара) от бюджета. Останалите средства, в размер на 
около 23,2 трилиона йени (203,3 милиарда долара), са частни инвестиции. Обемът на пакета почти удвои очакванията на 
икономистите.  
Средствата ще бъдат използвани за предотвратяване разпространението на коронавирус, възобновяване на социалната и 
икономическа дейност, стимулиране на търсенето и подкрепа на населението и бизнеса. По-специално, семействата с 
деца под 18-годишна възраст ще получават обезщетения в размер на 100 хиляди йени (около 880 долара) за всяко дете. 
Миналата година всички жители на Япония, включително постоянно пребиваващите чужденци, получиха еднократно 
плащане от 100 000 йени като част от подкрепата за населението на фона на пандемията.  
 
√ Преките инвестиции на Китай в страните от Африка надхвърлиха 43 млрд. долара 
Общият обем на преките инвестиции на Китай в африканските държави до края на 2020 г. надхвърли 43 милиарда 
долара. Това се посочва в бялата книга "Китай и Африка в нова ера: партньорство на равни", публикувана от пресцентъра 
на Държавния съвет на Китайската народна република в петък, предава ТАСС. 
Според документа, Китай е създал повече от 3,5 хиляди компании на континента, като най-голямата част от инвестициите 
се пада на частни предприятия. 
Както е отбелязано в бялата книга, китайските компании са създали милиони работни места в Африка, като повече от 80% 
от работната им сила е местна. 
Селското стопанство е една от приоритетните области за китайските инвеститори. До края на 2020 г. повече от 200 китайски 
компании са инвестирали в селскостопанския сектор на 35 африкански страни за общо около 1,11 млрд. долара. Както се 
посочва в Бялата книга, в момента на Китай е разрешено да внася около 350 вида селскостопански продукти от Африка, 
което допринася за растежа на двустранната търговия. 
 
√ МВФ изчислява, че Украйна ще губи приходи от 1,2 млрд. долара на година заради „Северен поток 2“ 
Пускането в експлоатация на газопровода „Северен поток 2“ се очаква да доведе до спад на приходите на Украйна от 
транзита на руски газ с около 1,2 млрд. долара годишно до 2024 г., когато изтича настоящото транзитно споразумение с 
„Газпром“. Това гласи доклад на Meждyнapoдния вaлyтeн фoнд (MBФ), цитиран от Интерфакс Украйна. 
„Прогнозното активиране на газопровода „Северен поток 2“ ще намали приходите от транзит на газ на Украйна. През 
последните пет години Украйна е получавала средно около 2,5 млрд. долара на година в  замяна на транзитните услуги. 
През 2021 г. се очаква приходите от тях да са с 40% по-малко в сравнение с последните години. След като „Северен поток 

https://tass.ru/ekonomika/13028161
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2“ влезе в експлоатация обемът газ, преминаващ през Украйна, може да намалее допълнително, а приходите от транзита 
да спаднат на около 1,2 млрд. долара годишно“„ посочват от МВФ. 
Настоящият договор за транзит между украинската газова компания „Нафтогаз” и „Газпром“ бе подписан през декември 
2019 след тристранни преговори между Русия, Украйна и Европейската комисия. Той осигури поне 65 млрд. кубични метра 
руски таз през 2020 г. и по 40 млрд. кубични метра през следващите четири години. Плащанията по тези обеми са 
гарантирани дори в случай на намаляване на транзита по украинските газопроводи. 
 
√ Резки понижения на световните фондови борси заради новия вариант на коронавируса 
Водещите индекси на фондовите борси в Европа в петък бяха на път да регистрират най-лошата си търговска сесия от 
повече от година, след като информацията за нов вариант на коронавируса разпали опасения от пореден удар върху 
световната икономика, което накара инвеститорите да се оттеглят от по-рисковите активи, предаде Ройтерс. 
До момента не се знае много за варианта, регистриран в Южна Африка, Ботсвана и Хонконг, освен че той е с голям брой 
мутации и може да се окаже по-опасен от другите. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 12,88 пункта, или 2,67%, до 468,84. Немският показател DAX се понижи 
с 455,18 пункта, или 2,86%, до 15 462,8 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 210,57 пункта от 
стойността си, или 2,88%, достигайки ниво от 7 099,8. Френският измерител CAC 40 се понижи с 266,08 пункта, или 3,76%, 
до 6 809,79 пункта, като акциите на производителя на самолети Airbus поевтиняха с 9,14%. 
Европейските фондови пазари бяха подложени на натиск през цялата седмица, тъй като нарастващия брой на заразените 
с COVID-19 на континента доведе до въвеждането на нови ограничителни мерки в редица страни. 
„Макар че COVID-19 все още оказва влияние върху пазарните настроения, той не е доминиращият двигател, какъвто бе 
преди година. Политическите и икономически програми имат по-широко влияние“, коментира Ема Уол от Hargreaves 
Lansdown. 
„Имайки това предвид, ако се стигне до трудна зима с подновени ограничителни мерки, очакваме да видим влияние върху 
онези сектори, които са най-уязвими на пандемията – търговията на дребно, развлеченията и пътуванията“, добави тя. 
Туристическият индекс SXTP се понижи с 5,12%, след като по-рано падна с цели 7% на фона на новината, че от петък 
Великобритания  спира полетите до Южна Африка и пет други африкански страни. 
Акциите на авиопревозвачите IAG, easyJet поевтиняха с 13,41% и 11,06%, а тези на туроператора TUI с 8,97%. 
Проследявайки спада на доходността на облигациите, банковият индекс SX7P се понижи с 4,95%. 
За сметка на това цените на книжата на компаниите за доставка на храна Delivery Hero и Just Eat Takeaway.com, които биха 
могли да се възползват от нови ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса, се повишиха с 3% и 4%. 
Финансовите пазари в САЩ останаха затворени в четвъртък по случай Деня на благодарността. Те работиха отново в петък, 
но при съкратена търговска сесия. 
Резки понижения в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха понижения в петък на 
фона на опасенията около новия вариант на коронавируса, които се отразиха на настроението на инвеститорите, предаде 
Си Ен Би Си. 
В петък СЗО свика спешна среща във връзка с нов вариант на коронавируса с множество мутации на спайк-протеина, за да 
дискутира потенциалните последици за ваксините и лекарствата срещу COVID-19. 
Хонконгският измерител Hang Seng заличи 659,64 пункта от стойността си, или 2,67%, достигайки ниво от 24 080,52 пункта, 
след като министърът на здравеопазването на Южна Африка, където новият вариант е регистриран за първи път заяви, че 
вариантът е бил открит и в Хонконг.   
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се срина със 747,66 пункта, или 2,53%, до 28 751,62 пункта. Акциите 
на Softbank се сринаха с 5,19%, след като Блумбърг съобщи, че китайските регулатори са поискали компанията за 
споделени пътувания Didi, в която японския конгломерат има голям дял, да премахне листването си на борсата в САЩ. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 20,09 пункта, или 0,56%, до 3 564,09 пункта, докато 
по-малкият показател Shenzhen Composite се понижи с 50,78 пункта, или 0,34%, до 14 777,17 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира спад от 43,83 пункта, или 1,47%, до 2 936,44 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи със 128 пункта, или 1,73%, до 7 279,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира спад от 8,99 пункта, или 1,43%, до 618,20 пункта. BGBX40 се понижи с 1,38 пункта, или 0,98%, до 139,62 пункта. 
BGTR30 изтри 4,52 пункта от стойността си, или 0,67%, достигайки ниво от 670,07 пункта. BGREIT се понижи с 0,59 пункта, 
или 0,36%, до 165,40 пункта. 
 
√ Частично възстановяване на цените на петрола след петъчния срив 
Цените на петрола се възстановиха частично от пониженията в края на миналата седмица, след като инвеститорите 
започнаха да търсят изгодни сделки на фона на спекулациите, че ОПЕК+ може да спре увеличението на производството в 
отговор на разпространението на варианта Омикрон на коронавируса, предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време днес, в понеделник, сортът Брент поскъпна с 2,73 долара, или 3,75%, до 75,45 долара за 
барел, след като в петък поевтиня с цели 9,50 долара. Цената на американският лек суров петрол WTI се повиши с 3,11 
долара, или 4,56% до 71,26 долара за барел, след като предходната сесия изгуби 10,24 долара от стойността си. 
Цените на петрола се сринаха с над 10% в петък, записвайки най-големия си еднодневен спад от април 2020 г., след като 
новият вариант изплаши инвеститорите на всички финансови пазари. 
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Има опасения, че новият вариант може да дестабилизира  възстановяването на световната икономика и да навреди на 
търсенето на петрол, засилвайки притесненията, че излишъкът в предлагането може да нарасне през първото тримесечие. 
„Видяхме известна корекция, тъй като петъчният спад на цените на петрола беше прекален“, каза Тацуфуми Окоши, старши 
икономист в Nomura Securities. 
„Ако пазарът падне допълнително, ОПЕК+ може да спре планираното увеличение на производството на суров петрол, за 
да подкрепи цените“, каза той. 
Световната здравна организация (СЗО) заяви, че все още не е ясно дали Омикрон, открит за първи път в Южна Африка, се 
разпространява по-лесно от другите варианти на коронавируса и дали е по-опасен от тях. 
Американският главен епидемиолог и специалист по инфекциозни заболявания д-р Антъни Фаучи докладва на президента 
Джо Байдън, че окончателна информация за новия вариант на коронавируса Омикрон ще има до две седмици. 
На този фон Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, начело с русия, известни като 
„Тази седмица всички очи ще бъдат насочени към това как Омикрон ще повлияе на световната икономика и търсенето на 
гориво, действията на ОПЕК+ и ядрените преговори с Иран“, каза Хироюки Кикукава от Nissan Securities. 
Преговорите за възобновяване на ядреното споразумение с Иран от 2015 г. трябва да се възобновят във Виена в 
понеделник. 
 
Дума 
 
√ Данъчните връщат до 1350 лв. за три деца 
Нови по-високи данъчни облекчения ще могат да ползват родителите на деца и деца с увреждания. Данъчната отстъпка е 
значително по-висока в сравнение с предходни години и ще се прилага еднократно само за доходите от 2021 г., съобщават 
от НАП. Според приходната агенция, за да ползва данъчните облекчения, физическото лице (включително едноличен 
търговец) трябва през 2021 г. да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци (данък върху общата годишна данъчна 
основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец).  
Хората без доходи или само с необлагаеми такива като обезщетение за майчинство например, както и само с доходи, 
облагаеми с окончателен и/или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи 
другият родител. За тази година сумите, с които е възможно да се намали общата годишна данъчна основа при ползване 
на данъчно облекчение за деца, са 4500 лв. за едно дете, 9000 лв. за две деца и 13 500 лв. за три и повече деца. За 
отглеждане на едно дете с увреждания намалението за тази година е в размер на 9000 лв. Родителите ще получат 
съответно до 450 лв. за едно дете, до 900 лв. за две и до 1350 лв. за три и повече деца. За отглеждане на едно дете с 
увреждания намалението за тази година е в размер на 9000 лв., като сумата за получаване е 900 лв. Непроменени остават 
условията за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания. Едно от най-важните изисквания за 
прилагане на облекченията е лицата да нямат задължения, подлежащи на принудително изпълнение. 
 
√ Над 60% от стопанствата са изчезнали за 10 години 
Над 60% от земеделските стопанства у нас са изчезнали през последното десетилетие според данни от Анализ на 
структурата на земеделските стопанства в България, цитиран от БНР. Използваната земеделска площ обаче се увеличава. 
Ако през 2003 г. броят на земеделските стопанства е бил над 665 хиляди, през 2010 г. той вече е малко над 370 хиляди, а 
през 2020 г. броят им пада до малко под 133 хиляди стопанства.  
Повече от 13 хиляди от тях не стопанисват земя. Анализът сочи, че за разлика от намаляващия брой на фермите, за 
разглеждания период е констатирано значително увеличение на използваната земеделска площ. През 2003 г. тя е в размер 
на 2 милиона и 905 хиляди хектара. След присъединяването на страната към ЕС интересът към разширяване на площите 
на стопанствата е значителен и само в рамките на три години използваната земеделска площ достига до над 3 милиона и 
600 хиляди хектара, а през 2020 г. тя вече е 3 милиона и 959 хиляди хектара. Анализът потвърждава и отдавна известното 
- най-голям дял от обработваемата земя у нас е зает от зърнените култури. 
Високите ренти в плодородната година вдигнаха цената на земята в Добричкия регион до 3000 лева за декар, е съобщила 
БТА. Ръстът идва след белязаната от сушата минала стопанска година, когато в областта се намираха парцели и под 2000 
лева. Ренти от 100-120 лева за декар, които тази есен се изплащат, са основният двигател за поскъпването, коментира 
председателят на Регионалното сдружение за недвижими имоти Павлина Тодорова. За сравнение, през миналата година 
с ниски добиви собствениците на земя получиха възнаграждение от арендатори и кооперации едва по 30-50 лева. По 
думите на Тодорова цената на земеделската земя в Добруджа средно е поскъпнала с 200-300 лева за декар. В землището 
на Балчик, където се търгуват най-скъпите ниви, вървят сделки и за 3000 лева, казва Тодорова. Има огромен интерес към 
покупката на земя, но продавачите са малко, е коментирала управителят на една от големите агенции за недвижими имоти 
в региона Ралица Кулева. 
 
√ Розопроизводителите са пред тежка криза 
Ниските изкупни цени и неблагоприятните климатични условия доведоха до срив в розопроизводството в България. 
Розовият цвят е с 33% по-малко, а добитото масло е 40% от произведеното през 2020 г., показва анализ на "Интелиагро". 
Намалените грижи за насажденията, поскъпването на торовете и енергията, липсата на работна ръка ще се отразят 
негативно върху производството на розово масло и през 2022 г. 
Доходността от розопроизводството продължи да спада, като през 2021 г. вече е отрицателна. Земеделците разчитат 
основно на субсидии и държавни помощи. Субсидията за изкупуване на розов цвят изигра слаба роля (около 16% от 
пазара). Тя отложи във времето необходимата корекция в площите и съответно - оздравяването на пазара. За да се спаси 
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браншът от фалит, бе организирана кампания "SOS Българска роза", която предостави еднократна финансова помощ на 
малките производители. 
Тази година ниските изкупни цени удариха тежко бранша. Те паднаха до 1,50 лв. за килограм розов цвят при себестойност 
около 2 лв. Същевременно земеделците са изправени пред ниски добиви, липса на работна ръка и повишаващи се разходи 
за производство. "Mалките производители, които са гръбнакът на розопроизводството, вече трета година нямат никаква 
подкрепа. Няма държавни лостове и механизми, които да върнат отказалите се стопани на полето. Този поминък, който е 
с 300-годишна история, ще загине и съвсем скоро няма да имаме и рози", коментира пред "Дарик" председателят на 
сдружение "Българска розова долина" Владимир Стоянов. По думите му работещите дестилерии в момента трупат 
огромни загуби. Положението в сектора е много тежко. Проблемът с изоставените насаждения едва ли ще се реши скоро. 
Това крие рискове от спад на добивите и по-ниско качество на розовия цвят, което води и дo по-ниско качество на маслото. 
Според анализа на "Интелиагро" дестилационните мощности в страната като цяло са достатъчни, за да обезпечат 
преработката на суровини от наличните насаждения. Към края на октомври 2021 г. регистрираните дестилерии в страната 
са 79 спрямо 75 за 2020 г. Техният преработвателен капацитет на база експертна оценка е над 3000 куб. м. Близо 50% от 
всички регистрирани дестилерии са български. 
 
√ 25% от преките плащания за земеделие ще са за екомерки 
Кризисен резерв с годишен бюджет от 450 млн. евро ще подпомага земеделците в ЕС при нестабилност на цените 
Европарламентът даде зелена светлина на новата селскостопанска политика на ЕС, информираха от пресслужбата на ЕП. 
При преговорите по пакета законодателни реформи евродепутатите настояха, че укрепването на биоразнообразието и 
спазването на законите и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата ще бъдат от ключово значение за 
прилагането на реформираната обща селскостопанска политика (ОСП), която ще влезе в сила през 2023 г. 
Комисията ще преценява дали националните стратегически планове по ОСП са в съответствие с тези ангажименти. 
Земеделските стопани трябва да прилагат практиките, щадящи климата и околната среда. Държавите членки ще бъдат 
задължени да гарантират, че най-малко 35% от бюджета за развитие на селските райони и най-малко 25% от преките 
плащания са насочени към мерки в областта на околната среда и климата.  
Членовете на ЕП потвърдиха, че най-малко 10% от преките плащания ще се използват за подпомагане на малките и 
средните земеделски стопанства и че най-малко 3% от бюджета на ОСП ще бъдат предоставяни на млади земеделски 
стопани. Те също така настояха кризисен резерв с годишен бюджет от 450 млн. евро да бъде постоянно на разположение 
на земеделските стопани и да ги подпомага при нестабилност на цените или на пазара. 
По настояване на парламента трудовите правила в европейското селско стопанство ще бъдат по-добре наблюдавани, а 
нарушенията ще бъдат санкционирани, благодарение на сътрудничеството между националните инспектори по труда и 
разплащателните агенции по ОСП. 
Информацията за крайните получатели на подкрепата от ЕС ще бъде по-прозрачна благодарение на инструмента на ЕС за 
извличане на данни, до който държавите членки ще получат достъп. Този инструмент ще спомогне за установяване на 
риска от измами чрез съпоставяне с информацията в публичните бази данни. 
Настоящите правила за ОСП бяха удължени след 31 декември 2020 г. и заменени с преходни правила до края на 2022 г. 
След като бъдат одобрени от Съвета, новите правила ще се прилагат от 1 януари 2023 г. 
 
√ Ердоган търси виновни за кризата 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган разпореди разследване на възможна валутна манипулация, след като лирата 
рязко се срина до рекордно ниски нива спрямо долара миналата седмица, съобщи Анадолската агенция. В резултат в 
Турция избухнаха и протести срещу правителството. 
Уточнява се, че Ердоган е възложил на Държавния надзорен съвет, одиторска агенция, която се отчита на президентството, 
да идентифицира институции, които са закупили големи суми чуждестранна валута, и да установи дали е имало някаква 
манипулация. 
"Виждаме игрите, които се играят във връзка с обменния курс, лихвените проценти и покачването на цените от онези, 
които искат да изтласкат страната ни от уравнението", изтъкна той. 
Държавният надзорен съвет на Турция може да изисква от организациите да представят съответна информация и 
документи и ще предаде своите констатации на съответните органи, допълва държавната Анадолска агенция. 
 
3e-news.net 
 
√ 177% ръст на продажбите на електромобили у нас въпреки почти никаквите държавни стимули 
Докато у нас е-колите са освободени от данък и платено паркиране, в съседна Румъния дават до 12 500 евро за 
покупката на такива 
Продажбите на електромобили у нас растат въпреки почти никакви стимули, които има в страната ни за покупката и 
притежанието на такива коли. Между януари и октомври т.г. в България са купени 219 нови електрически коли, което 
представлява ръст от 177% в сравнение с аналогичния период на 2020 г., когато те са били 79, отбелязват от Индустриален 
клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ), позовавайки се на данни на Асоциацията на европейските автомобилни производители 
(АСЕА). 
На фона на това за първите 10 месеца на 2021 г. в ЕС общо са били продадени близо 569 хил. нови електромобила. Което 
е доста показателно на какво ниво е пазарът и разпространението на електрическите коли в България. Освен цената, която 
като цяло е по-висока от това да си купиш бензинов, диелов или дори хибриден автомобил, причината за слабото развитие 
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на този пазар у нас вероятно е в това, че не се прилагат почти никакви стимули за покупка и притежание на е-коли. 
Изключение прави единствено освобождаването на електромобилите от годишен данък, както и безплатното паркиране 
в зоните за платено такова в няколко от по-големите градове. Докато в почти всички останали държави членки са в сила 
доста повече стимули и облекчения за купуването и притежаването на електрическо превозно средство. 
Към днешна дата 17 държави-членки на ЕС предлагат стимули за закупуване на такива автомобили. Което всъщност 
представлява намаление в сравнение с миналата година, когато те са били 20. В останалите 10 страни, сред които е и 
България, не се предоставят никакви стимули за покупка на е-кола, а повечето, както и ние, предоставят данъчни 
облекчения или пълно освобождаване на електромобилите от налог, показва анализ на АСЕА. 
В подобно на нашето положение са още Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Латвия, Малта, Полша и Словакия. Като 
Естония е единствената държава в ЕС, в която не се предлагат абсолютно никакви стимули или бонуси за покупка и 
притежание на електромобил. В Полша пък електромобилите, както и плъгин хибридите са освободени от данък за 
придобиване, която мярка обаче е валидна само до края на 2022 г. Доста нестимулиращо е положението и в една от най-
богатите държави в ЕС – Дания, където електромобилите се ползват единствено с известна отстъпка от данъците. Като 
например плащат само 40% от таксата за регистрация, както и намаляване на самата облагаема стойност на колата, върху 
която се изчислява намаленият данък. Също така собствениците на е-коли там плащат минималната ставка от годишния 
налог за притежание на автомобил, която за т.г. е 330 датски крони (42.9 евро), а за догодина ще е с 10 евро отгоре.  
В Кипър също няма особено големи стимули, макар и там купувачите да са освободени от такса върху придобиването на 
всеки автомобил, изхвърлящ по-малко от 120 гр/км СО2, към които естествено спадат и електрическите. При същото 
условие колите на острова са освободени от годишен данък. Приблизително по същия начин стоят нещата и на друг 
средиземноморски остров – Малта, където и двата вида данък се плащат на минимална ставка, когато колата изхвърля 
под 100 гр/км СО2. В Словакия ситуацията е подобна на тази в България – електромобилите са освободени от годишен 
данък, но за разлика от нас плащат такса за придобиването на такива превозни средства от само 33 евро. 
Останалите държави от ЕС имат много повече стимули за покупка и притежание на коли на ток, а почти навсякъде и за 
хибриди. Вероятно и това е причината при тях разпространението на електромобилите да е много по-голямо и да върви с 
много по-бързи темпове. Сред най-разпространените стимули са субсидирането на закупуването на е-коли, макар в 
отделните страни да има съществени разлики. В различните държави те започват от 1 500 и достигат до 10 000 евро. 
Интересно е да се отбележи, че шампион в този аспект е северната ни съседка Румъния, която субсидира закупуването на 
електрическа кола с точно 10 000 евро. Към тях може да бъдат получени допълнително 1 250 евро, ако бъде върната стара 
кола за скрап. Много близо до този максимум е и Хърватия, където държавата поема 9 333 евро от цената на закупения 
нов електромобил. В Германия субсидията достига 9 000 евро, но там има ограничение цената на автомобила да не е по-
голяма от 40 000 евро. Ако е по-скъпа, тогава държавата субсидира купувача със 7 500 евро. Точно толкова от цената на 
нов електромобил поема държавата и за словенците. Малко по-малко – 7 000 евро, дава за покупка на електромобил 
Франция, като отново има ограничение той да не е по-скъп от 45 000 евро. В Испания субсидията се движи в рамките на 4 
500 и 7 000 евро. 6 860 евро пък е помощта в Швеция, като сумата е увеличена от 1 април т.г., като преди това е била 5 880 
евро. 7 350 евро дава Унгария за покупка на нов електромобил, чиято цена не надвишава 32 000 евро. Ако тя е до 44 000 
евро, тогава субсидията е само 1 500 евро, а ако е още по-скъп, държавата не дава никакъв бонус. Никак не са малки и 
субсидиите в другата ни съседка в ЕС – Гърция. Там държавата дава между 5 500 и 6 000 евро за закупуването на личен 
електрически автомобил, като сумата може да нарасне с още 1 000 евро, ако бъде върнат стар автомобил за утилизация. 
Когато става дума за такси, държавата плаща 8 000 евро от цената на колата, като и тук важи допълнителният бонус при 
връщане на стара кола за рециклиране, но сумата вече е 2 500 евро.  
Доста държави-членки на ЕС субсидират закупуването и на употребявани електрически автомобили, макар и с по-малки 
суми. Във Франция, например, бонусът може да достигне 5 000 евро, ако покрай купуването на е-кола втора ръка бъде 
върната за рециклиране и стара бензинова или дизелова. В Литва пък субсидират с 2 500 евро закупуването на всяка 
употребявана електрическа кола, произведена от 2016 г. насам. Ако първата й регистрация е направена в рамките на 
последните 6 месеца, тогава бонусът се удвоява на 5 000 евро. 
Също така не са малко и държавите-членки, които са въвели данъчни облекчения за фирмени електрически автомобили. 
Такива схеми се прилагат в 15 от държавите-членки, като те са доста различни. При някои, като например Литва, годишният 
данък за служебна електрическа кола е едва 10 евро. В Унгария пък те са освободени изцяло от годишния данък. В Гърция 
важи същото правило, но само за е-коли, чиято цена в ново състояние е била до 40 000 евро. Във Франция всички 
електромобили и хибриди с емисии под 20 гр/км са освободени от въглероден данък. В Чехия годишен данък не плащат 
не само електромобилите и хибридите, но и тези на пропан бутан и метан. В Белгия, в зависимост от някои подробности, 
данъчното облекчение за служебен електромобил може да достигне и 100%. В Австрия също е така, но няма условия, така 
че всички фирмени коли на ток са освободени от данък. 
Макар в момента да сме почти в края на класацията по стимули за закупуване и притежаване на електромобили, скоро 
нещата могат леко да се променят. В момента България се опитва да се пребори пред Брюксел в новата Оперативна 
програма „Околна среда“ да бъде заложено субсидирането на покупки на електромобили с 6 135 eвpo. Има обаче и доста 
условия, поне според първоначалния проект, така че далеч не всеки, пожелал да се сдобие с кола на ток, ще има 
възможност да получи тази субсидия. Ако тази мярка бъде одобрена и започне да действа, все пак ще бъде крачка напред 
за страната ни и със сигурност ще доведе до повече електромобили. В същото време обаче сумата ще бъде едва около 
половината спрямо тази, която получават румънците. 
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√ Започна приемът по подмярка 6.1 за млади земеделски производители 
Започна приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители" от Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет по процедурата е в размер на близо 25 млн. лева, като около 50 хил. лева е 
помощта, определена за подпомагане на един млад фермер. Чрез подмярката се цели да бъдат подпомогнати проекти на 
млади фермери, с които ще се подобри цялостната им дейност и конкурентоспособност на стопанствата им. 
Срокът за кандидатстване по процедурата е 28.02.2022 г. Документи могат да се изпращат изцяло електронно, което ще се 
извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Електронно ще се извършва и 
оценката на проектните предложения. 
Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на официалната страница на Министерството на земеделието, 
храните и горите: 
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/ и в 
ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7e1e05c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486. 
Обръщаме внимание на потенциалните кандидати, че в рамките на предстоящия прием по подмярката няма да има 
възможност за предоставяне на безвъзмездни консултантски услуги от страна на Национална служба за съвети в 
земеделието (НССЗ), както и за изготвяне на безплатни бизнес планове от страна на службата. 
Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по 
подмярката на 11 ноември, като бяха получени редица коментари. Документите бяха обсъдени и в рамките на Тематичната 
работна група. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Интересуват ли се родителите от ваксините срещу Ковид-19 за малките деца и да очакваме ли пета вълна на 
пандемията. Гост: Д-р Христиана Бацелова – епидемиолог 

- Кои икономически приоритети са в центъра на разговорите за съставяне на правителство и кога ще бъдат обявени 
новите министри. Гост: Георги Ганев - „Демократична България" 

- Защо и по-големите ученици трябва да се върнат в клас възможно най-скоро и при каква организация Гости: 
дискусия 

- Какво е състоянието на плаж „Журналист" край Варна и защо месеци след установяването на незаконно 
съоръжение там наказани няма 

БТВ, „Тази сутрин" 
- Най-опасната мутация на Ковид-19 вече и в Европа. Гост: Проф. Тодор Кантарджиев 
- 16-годишно момиче загина при гонка на пътя край Говедарци 
- Ще има ли четворна коалиция? Гост: Калоян Методиев – политолог 
- Застрашени ли са домовете на хората заради прокопаните тунели под Пловдив? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Ще има ли правителство, кой ще участва в него и как? Гост: Явор Божанков - „БСП за България" 
- Колко опасен е новият вариант на Ковид-19 Омикрон и ще бъдат ли ефикасни ваксините срещу него? 
- След брутален побой оперен певец загуби зрението си завинаги 

  
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Радост за българите, тъга за турците: 15 лв. дънки, 5 лв. паламуд 
в. Труд - "Омикрон" връща вирусната истерия 
в. Телеграф - Джипита с такса болничен в пандемията 
в. Монитор - Едно джипи пише рецептите на поне 1700 пациенти  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - На училище от 5.IX., но с по-дълги ваканции през зимата и пролетта 
в. 24 часа - Какво ни казва "Форбс" за Домусчиеви, което не знаем 
в. Труд - Шок с цените на храни в магазина 
в. Труд - "Почтените" напъват за кабинет до Коледа 
в. Телеграф - Къщи за гости отсвирват мерките 
в. Телеграф - Депутатите на работа от декември 
в. Монитор - Съставът на кабинета ясен след Никулден 
в. Монитор - Няма да ревизираме позицията си за Северна Македония  
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Димитър Ганев, политолог: Профилът на кабинета ще е либерално прогресивен с доза консерватизъм от БСП 
в. Труд - Любен Дилов - син, депутат от ГЕРБ, пред "Труд": Следващият виновник за Радев ще е парламентът 
в. Труд - Димитър Гърдев, международен секретар на ИТН, пред "Труд": В преговорите има разбиране и желание за 
компромиси 
в. Телеграф - Дъщерята на загиналия алпинист Боян Петров - Тея: Още не мога да се простя с баща си 
в. Монитор - Социологът Първан Симеонов: Кабинетът ще е от лица на границата между политическото и експертното 

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/
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Водещи анализи 
в. 24 часа - Ако народът се е намазал с лимонов сок, то елитът е сляп за очевидното 
в. Труд - Ще претопим ли България във федерален ЕС? 
в. Телеграф - Тука има, тука нема 
в. Монитор - Диагноза за джипитата 
 
√ Предстоящи събития в страната на 29 ноември 
София. 

- От 14:00 ч., в Конферентната зала на КТ „Подкрепа" и чрез платформата Zoom, ще се проведе встъпителна 
пресконференция за представяне на проекта на КТ „Подкрепа" BG05M9OP001-1.128-0005 „ДИГИТАЛНА 
ПОДКРЕПА", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2021". 

- От 18.00 ч. в кино „Люмиер" ще се състои прожекция на филма "Отново съм тук". 
- От 21:00 ч. в Sofia Live Club ще бъде представен новия проект на визуалния артист Полина Герасимова и listening 

party на новия албум на композитора и продуцент Kan Wakan. 
*** 
Бургас. 

- От 19.00 ч. в Драматичен театър „Адриана Будевска" ще се играе постановката „Женитба по обяви". 
*** 
Велинград. 

- От 9.00 ч. във Велинград и онлайн ще се проведе Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в 
енергийна ефективност, организирана от Камарата на строителите в България в партньорство с Центъра за 
енергийна ефективност ЕнЕфект, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, 
Националния доверителен Екофонд, УАСГ и др. 

*** 
Маджарово. 

- От 10.00 часа в НЧ „Н. Й. Вапцаров", гр. Маджарово ще се проведе обществено обсъждане на План за действие за 
опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 - 2028 г. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески" ще се състои фестивал на оперното и балетно изкуство. 
*** 
Шумен. 

- От 14.00 ч. в зала 203 на Общината кметът Любомир Христов ще има приемен ден. 
- От 14.00 ч. в стая 317 на общината ще се състои приемен ден на председателя на Общински съвет Шумен Ася 

Аспарухова. 

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

