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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
АИКБ 
 
√ НОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕДЛАГА АИКБ 
Методика за превенция на недекларираната заетост ще помага на работодателите да не допускат сиви практики 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предложи законодателни промени по 51 мерки за борба с 
недекларираната заетост, като сред основните са изработване и въвеждане на нов механизъм за определяне на 
минималната работна заплата, промени в социално-осигурителната отговорност на работодателя и работника и връщане 
на справедливостта и доверието в пенсионно-осигурителната система. Освен промените в нормативните документи АИКБ 
представи и Методика за превенция на недекларираната заетост, която е с практическо приложение и е насочена към 
управление на човешките ресурси. Предложенията бяха обсъдени с представители на МТСП, НАП, НОИ, НСИ, Агенция по 
заетостта, Главна инспекция по труда, граждански организации, работодатели и заети лица по време на специално 
организирана кръгла маса по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на 
работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. 
 

„Целта на днешната кръгла маса е да 
съберем мнения и реакции най-вече от 
институциите и организациите, които 
пряко са заинтересовани от 
предложенията за законодателни 
промени и Методиката за превенция на 
недекларираната заетост. Това ще ни 
помогне да постигнем баланс между 
държавните институции, 
работодателите и синдикатите и да 
подготвим предложенията за едно по-
широко разпространение и 
популяризиране. Крайната ни цел е да ги 
превърнем в действащи норми и 
инструменти. Последните данни, с 

които разполагаме ни показват, че сивият сектор у нас е 21,5%, при този размер щетите за бюджета възлизат на 
над 10 млрд. лв. годишно. За АИКБ абсолютно постижима цел е да работим за намаляването на дела на сивата 
икономика с 5%, което от своя страна би довело да 2,5 млрд. лв. повече приходи“, заяви председателят на УС на АИКБ 
Васил Велев. 
Пакетът от 51 мерки е разделен в три големи групи, като за всяка една мярка е разработено конкретно предложение за 
институционализиране насочено към компетентните институции и организации. Първата група има за цел създаване на 
нормативни и административни предпоставки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Чрез втората ще 
се търси повишаване степента на спазване на трудовото и осигурителното законодателство. А последната е с фокус върху 
повишаването на данъчната дисциплина на населението като цяло, и в частност на работодателите и наетите лица. 
„Явлението заплащане в плик е една от най-порочните практики, които лишават работниците от техните права, 
засягат производителността и качеството на труда, отразяват се негативно на бюджета и пенсионната система. 
Въпреки последователните и упорити действия за пресичане на тази лоша практика, от която боледува пазара на 
труда в България, проблемът остава. Правителството предприе комплекс от мерки за изсветляване на икономиката 
като целта от една страна е да се защитят трудовите и осигурителните права на работещите, а от друга да се 
създадат условия за лоялна конкуренция между предприятията. Вярвам, че доброто сътрудничество, което сме 
изградили с АИКБ през годините, ще продължава да дава добри резултати при съвместната ни борба със сивата 
икономика“ посочи г-н Гълъб Донев, министър на труда и социалната политик. 
Направените предложения са насочени към промени в начина на определяне на минималната работна заплата, регулация 
на нови форми на заетост, облекчаване на процедурите за наемане на работници на еднодневни трудови договори, 
укрепване на работата на контролните органи и други. 
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Последните изследвания и проучвания, които АИКБ е извършила, показат по категоричен начин, че има необходимост от 
повишаване на правната култура на населението. Препоръката е да се въведе такава дисциплина както в средните 
училища, така и в първите курсове на висшето образование, като нивото на преподаване се съобрази с възрастовите групи. 
Така още в ранна възраст младите хора ще получават достоверни знания за трудовото законодателство, ще са наясно как 
се извършва наемането на лица и какво включва трудовото и осигурителното законодателство. 
„За преодоляване на недекларираната заетост трябва всички участниците в трудовия процес да работят заедно, но 
работодателите са тези, които трябва да поемат инициативата. За ГИТ е изключително важно обсъжданите 
предложения да гарантират ефективността на контрол на съответните органи. Средствата, които постъпват 
от данъци и осигуровки помагат за социалната сигурност на работещите. Апелирам при подготовката на 
законодателни промени да се търси баланса между гъвкавостта на трудовите и осигурителни отношения и правата 
на работещите. Считам, че методиката за превенция на недекларираната заетост, ще ни е изключително 
полезна.“ – сподели инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Главна инспекция по труда. 
Методиката за превенция на недекларираната заетост представлява съвкупност от методически инструкции, правила и 
съвети за прилагането на инструменти за ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Основната ѝ цел е да 
запознае работодателите с потенциалните възможности за прилагането им. 
В методиката са описани два типа стратегии и инструменти – за браншови организации и такива, приложими за 
предприятия. Те са конструирани с идеята да бъдат прилагани и лесно адаптирани от компании от всички икономически 
дейности и браншове. Методиката вече е преминала успешно тестване в 64 предприятия. 
Предложенията за законодателните промени и Методиката за превенция на недекларираната заетост са резултат от 
редица проучвания, интервюта и обсъждания с работодатели, представители на институциите, браншови организации и 
работници/служители, както и представители на неправителствения сектор.  
 
БТА 
 
√ По последни данни сивата икономика у нас е 21,5 процента, каза председателят на УС на АИКБ Васил Велев 
По последни данни сивият сектор у нас е 21,5 процента, предстои в началото на декември да се публикува новата му 
стойност, обогатена с индекса за неформалната заетост. Това каза председателят на Управителния съвет на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България /АИКБ/ на форум, посветен на борбата с недекларираната заетост. 
По думите на Велев, при този размер на сивата икономиката, и при 40 процента преразпределение на БВП през бюджета, 
щетата за бюджета е 10 милиарда по-малко приходи. Изчисленията на АИКБ сочат, че два милиарда и половина повече 
приходи ще има в бюджета, ако само с пет процента се намали сивата икономика, което е постижима цел, допълни Велев. 
Недекларираната заетост е най-често срещаната сива практика, има обективна основа затова - у нас най-високият данък е 
данък труд, каза Велев и допълни, че този данък е 53,25 процента за трета категория /за да получи един работник нето 100 
лева, предприятието трябва да плати 53 лева и 25 стотинки данъци и осигуровки/. 
Според него с последните законодателни действия се стига до ситуация да няма връзка между осигурителния принос и 
пенсиите, повече от половината от пенсионерите ще получават еднакви пенсии, независимо от осигуровките. 
Форумът се провежда 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. 
В дискусията 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. 
 
√ АИКБ иска да се премахне минималната пенсия 
Отпадане на административното определяне на минималната работна заплата на национално равнище и замяната й с 
ежегодно договаряне между социалните партньори на минимални заплати по икономически дейности и по 
квалификационни равнища, както и отпадане на минималните осигурителни доходи, са част от предложенията за борба с 
недекларираната заетост, представени на форум, организиран от АИКБ. 
Предложенията представи Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България/АИКБ/ 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". 
Предлага се да се сключи национално споразумение за механизъм за договаряне на минималната заплата. Механизмът 
трябва да включва договаряне на минимални заплати на ниво икономически дейности. След като бъдат договорени по 
всички браншове минималните заплати, за минимална заплата за страната да се определя най-ниската договорена 
стойност по икономическа дейност, която да важи за икономическите дейности, в които няма браншови и синдикални 
структури и няма подписан КТД, предлага АИКБ. Идеята е така да се активизира колективното трудово договаряне, да се 
поощрят страните да договарят и допълнителни условия. 
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АИКБ призовава да се премахне и минималната пенсия, като размерът на пенсията да се определя единствено от 
осигурителния принос, като това ще осветли икономиката. За хората с пенсии под прага на бедността, социалното 
подпомагане трябва да допълва парите до линията на бедност. 
Председателят на УС на АИКБ Васил Велев посочи, че с последните действия на законодателя, тласкани от популизъм, 
половината от българските пенсионери, над един милион, ще са на минимална пенсия, което пречи на борбата със сивата 
икономика. Максималният осигурителен доход в момента е 3000 лева, максималната пенсия трябва да е 1620 лева, а тя е 
много по-малко, предвижда се да стане 1500 лева, посочи Велев. Ако увеличим максималният осигурителен доход с още 
450 лева и стане 3450 лева, би било справедливо максималната пенсия да стане 1863 лева, за да има съответствие между 
осигурителен принос и права, каза Васил Велев. 
"Явлението пари в плик винаги е предизвиквало гняв у мен, заради високата социална цена, която плащаме всички, тази 
порочна форма на заетост лишава работниците от техните права, засяга производителността и качеството на труда, 
отразява се негативно върху бюджета и пенсионната система", заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната 
политика Гълъб Донев на форума. 
От АИКБ представиха и други предложения за ограничаване на недекларираната заетост. Едното от тях е предложение за 
въвеждане на по-краткосрочна заетост. Към момента еднодневен трудов договор може да се сключва само за 8 часа, а 
много често трудът е по-кратък в рамките на няколко часа за деня, се аргументират от АИКБ. Друго предложение е за 
споделено наемане на работници. В българското законодателство един работник може да сключи няколко трудови 
договори с няколко работодателя, липсва обаче възможност няколко работодателя да сключат един трудов договор с един 
работник, посочи Добрин Иванов. От АИКБ предлагат и разработване на нормативни разпоредби за случайна, 
крактовременна заетост. Идеята е трудов договор за работа да може да се сключва между работник и един или повече 
работодатели за работа до един месец, като това време се признава за трудов стаж. 
Предлага се и въвеждане на т.нар. ваучерно заплащане, като приоритетни бъдат строителството, озеленяване, 
дърводобив, развлекателен бизнес, рекламни дейности. 
Сред предложенията е и проверките на ГИТ да бъдат планирани не само на база ретроспективен анализ на установени 
през миналата години нарушения, а да бъдат анализирани и новите форми на заетост, както и идентифицирани 
предприятията, които предлагат нови форми на заетост. От АИКБ искат и създаване на публичен регистър на некоректните 
работодатели. 
Представителите на синдикатите във форума възразиха срещу идеята за отпадане на минималните осигурителни доходи, 
а според тях по време на Ковид пандемията е задължително минималната работна заплата да расте. 
 
24 часа 
 
√ Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата предлага АИКБ 
Методика за превенция на недекларираната заетост ще помага на работодателите да не допускат сиви практики  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) предложи законодателни промени по 51 мерки за борба с 
недекларираната заетост, като сред основните са изработване и въвеждане на нов механизъм за определяне на 
минималната работна заплата, промени в социално-осигурителната отговорност на работодателя и работника и връщане 
на справедливостта и доверието в пенсионно-осигурителната система. Освен промените в нормативните документи АИКБ 
представи и Методика за превенция на недекларираната заетост, която е с практическо приложение и е насочена към 
управление на човешките ресурси. Предложенията бяха обсъдени с представители на МТСП, НАП, НОИ, НСИ, Агенция по 
заетостта, Главна инспекция по труда, граждански организации, работодатели и заети лица по време на специално 
организирана кръгла маса по проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на 
работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“. 
„Целта на днешната кръгла маса е да съберем мнения и реакции най-вече от институциите и организациите, които пряко 
са заинтересовани от предложенията за законодателни промени и Методиката за превенция на недекларираната заетост. 
Това ще ни помогне да постигнем баланс между държавните институции, работодателите и синдикатите и да подготвим 
предложенията за едно по-широко разпространение и популяризиране. Крайната ни цел е да ги превърнем в действащи 
норми и инструменти. Последните данни, с които разполагаме ни показват, че сивият сектор у нас е 21,5%, при този размер 
щетите за бюджета възлизат на над 10 млрд. лв. годишно. За АИКБ абсолютно постижима цел е да работим за 
намаляването на дела на сивата икономика с 5%, което от своя страна би довело да 2,5 млрд. лв. повече приходи“, заяви 
председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Пакетът от 51 мерки е разделен в три големи групи, като за всяка една мярка е разработено конкретно предложение за 
институционализиране насочено към компетентните институции и организации. Първата група има за цел създаване на 
нормативни и административни предпоставки за ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Чрез втората ще 
се търси повишаване степента на спазване на трудовото и осигурителното законодателство. А последната е с фокус върху 
повишаването на данъчната дисциплина на населението като цяло, и в частност на работодателите и наетите лица. 
„Явлението заплащане в плик е една от най-порочните практики, които лишават работниците от техните права, засягат 
производителността и качеството на труда, отразяват се негативно на бюджета и пенсионната система. Въпреки 
последователните и упорити действия за пресичане на тази лоша практика, от която боледува пазара на труда в България, 
проблемът остава. Правителството предприе комплекс от мерки за изсветляване на икономиката като целта от една страна 
е да се защитят трудовите и осигурителните права на работещите, а от друга да се създадат условия за лоялна конкуренция 
между предприятията. Вярвам, че доброто сътрудничество, което сме изградили с АИКБ през годините, ще продължава да 
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дава добри резултати при съвместната ни борба със сивата икономика“ посочи г-н Гълъб Донев, министър на труда и 
социалната политик. 
Направените предложения са насочени към промени в начина на определяне на минималната работна заплата, регулация 
на нови форми на заетост, облекчаване на процедурите за наемане на работници на еднодневни трудови договори, 
укрепване на работата на контролните органи и други. 
Последните изследвания и проучвания, които АИКБ е извършила, показат по категоричен начин, че има необходимост от 
повишаване на правната култура на населението. Препоръката е да се въведе такава дисциплина както в средните 
училища, така и в първите курсове на висшето образование, като нивото на преподаване се съобрази с възрастовите групи. 
Така още в ранна възраст младите хора ще получават достоверни знания за трудовото законодателство, ще са наясно как 
се извършва наемането на лица и какво включва трудовото и осигурителното законодателство. 
„За преодоляване на недекларираната заетост трябва всички участниците в трудовия процес да работят заедно, но 
работодателите са тези, които трябва да поемат инициативата. За ГИТ е изключително важно обсъжданите предложения 
да гарантират ефективността на контрол на съответните органи. Средствата, които постъпват от данъци и осигуровки 
помагат за социалната сигурност на работещите. Апелирам при подготовката на законодателни промени да се търси 
баланса между гъвкавостта на трудовите и осигурителни отношения и правата на работещите. Считам, че методиката за 
превенция на недекларираната заетост, ще ни е изключително полезна.“ – сподели инж. Румяна Михайлова, изпълнителен 
директор на Главна инспекция по труда. 
Методиката за превенция на недекларираната заетост представлява съвкупност от методически инструкции, правила и 
съвети за прилагането на инструменти за ограничаване и превенция на недекларираната заетост. Основната ѝ цел е да 
запознае работодателите с потенциалните възможности за прилагането им. 
В методиката са описани два типа стратегии и инструменти – за браншови организации и такива, приложими за 
предприятия. Те са конструирани с идеята да бъдат прилагани и лесно адаптирани от компании от всички икономически 
дейности и браншове. Методиката вече е преминала успешно тестване в 64 предприятия. 
Предложенията за законодателните промени и Методиката за превенция на недекларираната заетост са резултат от 
редица проучвания, интервюта и обсъждания с работодатели, представители на институциите, браншови организации и 
работници/служители, както и представители на неправителствения сектор. 
 
БНР 
 
√ АИКБ: Сивата икономика в България намалява до 21,5% 
Сивата икономика в България намалява до 21,5%, сочат данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). 
Според вицепремиера Гълъб Донев Covid кризата е осветлила значителна част от икономиката. 
Тези малко над 20 процента сива икономика у нас струват 10 милиарда лева по-малко приходи в бюджета пресмятат от 
работодателската организация. Средноевропейското ниво на скритата икономика е между 10 и 15 на сто, посочи за 
сравнение председателят на АИКБ Васил Велев. 
„Само с 5% да намелим сивия сектор у нас това означава 2,5 милиарда повече приходи в бюджета и е една постижима 
цел.“ 
Най-често срещаните сиви практики са недекларираният труд и плащането в плик. 
„Явлението „пари в плик“ винаги е предизвиквало гняв в мен, защото тази порочна форма на заетост лишава работниците 
от техните права, засяга производителността и качеството на труда, отразява се негативно върху бюджета и пенсионната 
система“, заяви вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев. 
Той допълни, че подкрепата в Covid кризата е повлияла за изсветляването на недекларираната заетост. 
„Социално-икономическите мерки за запазване на заетостта и доходите и за подкрепа на бизнеса са ефективни и 
приложими за онези сектори от икономиката, които се развиват на светло. Мерките имат своя съществен принос за 
допълнителното изсветляване на икономиката.“  
Репортаж по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
Дневник  
 
√ Сивият сектор в икономиката е 21.5%, изчисли работодателска организация  
По последни данни сивият сектор в икономиката на България е 21.5%, предстои в началото на декември да се публикува 
новата му стойност, обогатена с индекса за неформалната заетост, каза днес председателят на управителния съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на форум, посветен на темата. Според изчисленията при това 
положение и 40% преразпределение на брутния вътрешен продукт през бюджета в държавната хазна влизат с 10 милиарда 
лева на година по-малко приходи. 
Изчисленията на АИКБ сочат, че приходите ще се повишат с 2.5 млрд. лв., ако делът на сивата икономика се намали само 
с пет проценти пункта. Недекларираната заетост е най-често срещаната сива практика, а обективна причина за това е, че в 
България има най-високия данък е данък труд, каза Велев. Той допълни, че този данък е 53.25%, като за да получи един 
работник чисто 100 лева, предприятието трябва да плати 153 лева и 25 стотинки данъци и осигуровки. 
Според Велев с последните законодателни действия се стига до ситуация да няма връзка между осигурителния принос и 
пенсиите, като повече от половината от пенсионерите ще получават еднакви пенсии независимо от осигуровките. 

https://bnr.bg/horizont/post/101564652/aikb-sivata-ikonomika-v-balgaria-namalava-do-215
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Работодателските организации са разработили общо 51 мерки, насочени към превенция и борба с недекларираната 
заетост, за всяка от които има конкретно предложение, насочено към компетентните институции и организации. 
 
В. Банкеръ 
 
√ АИКБ иска да се премахне минималната пенсия 
Асоциацията на индустриалния капитал в България призовава да се премахне минималната пенсия, като размерът й да се 
определя единствено от осигурителния принос, а това от своя страна ще осветли икономиката. Това стана ясно по време 
на организирана от асоциацията 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".  
Бизнесът смята, че за хората с пенсии под прага на бедността социалното подпомагане трябва да допълва парите до 
линията на бедност. Председателят на АИКБ Васил Велев бе категоричен, че след последните действия на законодателя, 
тласкани от популизъм, половината от българските пенсионери - над един милион, ще са с минимална пенсия, което пречи 
на борбата със сивата икономика. Максималният осигурителен доход в момента е 3000 лева, максималната пенсия трябва 
да е 1620 лева, а тя е много по-малко, предвижда се да стане 1500 лева, посочи Велев. Ако увеличим максималният 
осигурителен доход с още 450 лева и стане 3450 лева, би било справедливо максималната пенсия да стане 1863 лева, за 
да има съответствие между осигурителен принос и права, каза още той. 
От асоциацията направиха още няколко предложения, чрез които ще се ограничи недекларираната заетост. 
Въвеждане на по-краткосрочна заетост 
От АИКБ предлагат да се въведе по-краткосрочна заетост. Към момента еднодневен трудов договор може да се сключва 
само за 8 часа, а много често трудът е по-кратък в рамките на няколко часа за деня, се аргументират от АИКБ. 
Споделено наемане на работници 
Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ подчерта, че в българското законодателство един работник може да 
сключи няколко трудови договори с няколко работодателя, липсва обаче възможност няколко работодателя да сключат 
един трудов договор с един работник, посочи Добрин Иванов. 
Разработване на нормативните разпоредби  
От АИКБ предлагат и разработване на нормативни разпоредби за случайна, крактовременна заетост. Идеята е трудов 
договор за работа да може да се сключва между работник и един или повече работодатели за работа до един месец, като 
това време се признава за трудов стаж. 
Ваучерно заплащане 
Предлага се и въвеждане на т.нар. ваучерно заплащане, като приоритетни бъдат строителството, озеленяване, 
дърводобив, развлекателен бизнес, рекламни дейности. 
Сред предложенията е и проверките на ГИТ да бъдат планирани не само на база ретроспективен анализ на установени 
през миналата години нарушения, а да бъдат анализирани и новите форми на заетост, както и идентифицирани 
предприятията, които предлагат нови форми на заетост. От АИКБ искат и създаване на публичен регистър на некоректните 
работодатели. 
 
В. Сега 
 
√ Най-големият данък у нас е данък "работник" - 53% 
В ковид-кризата сивата икономика е намаляла  
Сивата икономика в България намалява до 21,5%, обявиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Все още обаче сивият сектор у нас остава доста над средноевропейските нива, които са между 10 и 15%, посочиха от 
работодателската организация на форум за неформалната заетост. 
"При този размер на сивата икономиката и при 40% преразпределение на БВП през бюджета, щетата е 10 млрд. лв. по-
малко приходи в бюджета. Изчисленията на АИКБ сочат, че 2.5 млрд. лв. повече приходи ще има, ако само с 5% се намали 
сивата икономика, което е напълно постижима цел", заяви Васил Велев, председател на АИКБ. 
Изследването на АИКБ за сивата икономика показва, че най-често срещаните й проявления са недекларираният труд и 
плащането в плик. "Има обективна причина за това - у нас най-високият данък е данък труд", каза Велев, имайки предвид 
разходите за осигуровки и данъци, които се правят от работадателите и работниците. Сметките на АИКБ показват, че 
"данък труд" или данък "работник" у нас е 53,25% за най-масовата трета категория работещи. "Това означава, че за да 
получи един работник нето 100 лева, предприятието трябва да плати 53.25 лв. данъци и осигуровки", посочи Велев. 
На този фон се очаква силно неводолство от страна на работодателските организации от вдигане на минималната заплата 
до 700 лв. през 2022 г., както и от увеличаването на максималния осигурителен доход от 3000 лв. на 3450 лв. Тези две 
промени бяха договорени тези дни от четирите политически сили в евентуално ново правителство - ПП, ИТН, БСП и ДБ. 
От АИКБ изразиха недоволство и от последните законодателни промени, свързани с пенсиите, които са откъснали връзката 
между осигурителния принос и размера на пенсиите - повече от половината от пенсионерите вече ще получават еднакви 
пенсии, независимо от осигуровките, които са правили, докато са работели. 
„Явлението „пари в плик“ винаги е предизвиквало гняв в мен, защото тази порочна форма на заетост лишава работниците 
от техните права, засяга производителността и качеството на труда, отразява се негативно върху бюджета и пенсионната 
система“, заяви вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев, който също участва в дискусията. 
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Според Донев една от причините за намаляване на сивата икономика са ковид-помощите за бизнеса. "Подкрепата в ковид-
кризата повлия за изсветляването на недекларираната заетост. Защото мерките за запазване на заетостта и доходите и за 
подкрепа на бизнеса са ефективни и приложими само за онези сектори от икономиката, които се развиват на светло“, 
заяви Донев. 
 
Дарик 
 
√ АИКБ: По последни данни сивата икономика у нас е 21,5 % 
По последни данни сивият сектор у нас е 21,5 %, предстои в началото на декември да се публикува новата му стойност, 
обогатена с индекса за неформалната заетост. Това каза председателят на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България /АИКБ/ на форум, посветен на борбата с недекларираната заетост.  
По думите на Велев, при този размер на сивата икономиката, и при 40 % преразпределение на БВП през бюджета, щетата 
за бюджета е 10 милиарда по-малко приходи. Изчисленията на АИКБ сочат, че два милиарда и половина повече приходи 
ще има в бюджета, ако само с пет процента се намали сивата икономика, което е постижима цел, допълни Велев. 
Недекларираната заетост е най-често срещаната сива практика , има обективна основа затова - у нас най-високият данък е 
данък труд, каза Велев и допълни, че този данък е 53,25 % за трета категория /за да получи един работник нето 100 лева, 
предприятието трябва да плати 53 лева и 25 стотинки данъци и осигуровки/. 
Според него с последните законодателни действия се стига до ситуация да няма връзка между осигурителния принос и 
пенсиите, повече от половината от пенсионерите ще получават еднакви пенсии, независимо от осигуровките. 
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. 
В дискусията 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. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: По последни данни сивият сектор у нас е 21,5 % 
По последни данни сивият сектор у нас е 21,5 %, предстои в началото на декември да се публикува новата му стойност, 
обогатена с индекса за неформалната заетост. Това каза председателят на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев на форум, посветен на борбата с недекларираната заетост. 
„При този размер на сивата икономиката, и при 40 % преразпределение на БВП през бюджета, щетата за бюджета е 10 
милиарда по-малко приходи. Изчисленията на АИКБ сочат, че два милиарда и половина повече приходи ще има в 
бюджета, ако само с пет процента се намали сивата икономика, което е постижима цел. Недекларираната заетост е най-
често срещаната сива практика , има обективна основа затова - у нас най-високият данък е данък труд“, допълни още Велев. 
Според него с последните законодателни действия се стига до ситуация да няма връзка между осигурителния принос и 
пенсиите, повече от половината от пенсионерите ще получават еднакви пенсии, независимо от осигуровките. 
В дискусията 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. 
 
Actualno.com 
 
√ АИКБ: Всеки пети у нас работи нелегално, щетата за бюджета възлиза на 10 млрд. лева 
Всеки пети в страната работи нелегално. По последни данни сивият сектор в икономиката е 21,5 на сто, заяви 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на 
форум, посветен на борбата с недекларираната заетост, предаде Труд.  
При този размер на сивата икономика и при 40 процента преразпределение на БВП през бюджета, щетата за хазната е 10 
млрд. лв. по-малко приходи, обясни Велев. При намаление на сивата икономика дори само с 5 на сто, което е напълно 
достижима цел, изчисленията показват, че приходите в бюджета ще се увеличат с 2,5 млрд. лв., допълни председателят на 
АИКБ. 
Според работодателите най-голямата причина за високия процент на недекларирана заетост е това, че разходите за 
данъци и осигуровки за един служител в страната са твърде високи. Налозите достигат 53,25 процента за трета категория 
труд, обясни Велев. И даде пример - за да да получи един работник нето 100 лева, предприятието трябва да плати 53 лева 
и 25 стотинки данъци и осигуровки. 
Според него с последните законодателни действия се стига до ситуация, в която размерът на пенсиите няма да зависи от 
внесените осигуровки. Така повече от половината от пенсионерите ще получават еднакви пенсии, независимо от това 
какви осигуровки са внасяли.  
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Работодателските организации са разработили общо 51 мерки, насочени към превенция и борба с недекларираната 
заетост, за всяка от които има конкретно предложение, насочено към компетентните институции и организации. За 
прецизирането на предложенията и тяхната практическа приложимост са проведени пилотни тестове в повече от 60 
предприятия. В резултат на проведено обществено обсъждане на резултатите са заложени конкретни препоръки за 
промени в нормативни актове и в административни практики. 
 
Мениджър 
 
√ Васил Велев: Сивата икономика у нас е над 21% 
По последни данни сивият сектор у нас е 21,5%. Предстои в началото на декември да се публикува новата му стойност, 
обогатена с индекса за неформалната заетост. Това заяви председателят на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България /АИКБ/ на форум, посветен на борбата с недекларираната заетост.  
"При този размер на сивата икономиката, и при 40% преразпределение на БВП през бюджета, щетата за бюджета е 10 
милиарда по-малко приходи. Изчисленията на АИКБ сочат, че два милиарда и половина повече приходи ще има в 
бюджета, ако само с 5% се намали сивата икономика, което е постижима цел", допълни Велев.  
Недекларираната заетост е най-често срещаната сива практика, има обективна основа затова - у нас най-високият данък е 
данък труд, каза Велев и допълни, че този данък е 53,25% за трета категория /за да получи един работник нето 100 лева, 
предприятието трябва да плати 53,25 лева данъци и осигуровки/.  
Според него с последните законодателни действия се стига до ситуация да няма връзка между осигурителния принос и 
пенсиите, повече от половината от пенсионерите ще получават еднакви пенсии, независимо от осигуровките.  
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. 
 
В. Дума 
 
√ АИКБ иска минималната заплата да се договаря от бизнеса 
Минималната заплата да не се определя на национално ниво, а ежегодно да се договаря между социалните партньори и 
да има отделни възнаграждения по дейности и квалификация. За това настояват от Асоциацията на индустриалния капитал 
в България. Бизнесът иска още отпадане на минималния осигурителен доход. Според АИКБ, тези мерки са част от борбата 
с недекларираната заетост. 
Предложенията на едрия капитал представи на форум по темата Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ. 
Според бизнеса, трябва да се сключва национално споразумение за механизъм за договаряне на минималната заплата. 
Механизмът  да включва договаряне на минимални заплати на ниво икономически дейности. След като бъдат договорени 
по всички браншове минималните заплати, за минимална заплата за страната да се определя най-ниската договорена 
стойност по икономическа дейност, която да важи за икономическите дейности, в които няма браншови и синдикални 
структури и няма подписан КТД, предлага АИКБ.  Така щяло да се активизира колективното трудово договаряне. 
От АИКБ искат също да отпадне минималната пенсия, а размерът й да се определя единствено от осигурителния принос. 
 За хората с пенсии под прага на бедността, социалното подпомагане трябва да допълва парите до линията на бедност, 
смятат от организацията. 
На форума говори и социалният министър Гълъб Донев. Той коментира „явлението пари в плик“ и заяви, че то винаги е 
придизвиквало гняв у него. Заради високата социална цена, която плащаме всички, допълни той. По думите му тази 
порочна форма на заетост лишава работниците от техните права. 
От АИКБ представиха и други предложения за ограничаване на недекларираната заетост. Едното от тях е предложение за 
въвеждане на по-краткосрочна заетост. Към момента еднодневен трудов договор може да се сключва само за 8 часа, а 
много често трудът е по-кратък в рамките на няколко часа за деня, се аргументират от АИКБ. Друго предложение е за 
споделено наемане на работници. В българското законодателство един работник може да сключи няколко трудови 
договора с няколко работодателя, липсва обаче възможност няколко работодателя да сключат един трудов договор с един 
работник, посочи Добрин Иванов, цитиран от Медиапул. 
Представителите на синдикатите във форума възразиха срещу идеята за отпадане на минималните осигурителни доходи, 
а според тях по време на Covid пандемията е задължително минималната работна заплата да расте. 
 
Mediapool.bg 
 
√ АИКБ поиска отпадане на минималната заплата и пенсия 
Предлага се и въвеждане на "случайна" заетост с ваучерно заплащане 
Отпадане на административното определяне на минималната работна заплата на национално равнище и замяната ѝ с 
ежегодно договаряне между социалните партньори на минимални заплати по икономически дейности и по 
квалификационни равнища, както и отпадане на минималните осигурителни доходи, са част от предложенията за борба с 
недекларираната заетост, представени на форум, организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). Предложенията представи Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ. 
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Предлага се да се сключи национално споразумение за механизъм за договаряне на минималната заплата. Механизмът 
трябва да включва договаряне на минимални заплати на ниво икономически дейности. След като бъдат договорени по 
всички браншове минималните заплати, за минимална заплата за страната да се определя най-ниската договорена 
стойност по икономическа дейност, която да важи за икономическите дейности, в които няма браншови и синдикални 
структури и няма подписан КТД, предлага АИКБ. Идеята е така да се активизира колективното трудово договаряне, да се 
поощрят страните да договарят и допълнителни условия. 
АИКБ призовава да се премахне и минималната пенсия, като размерът на пенсията да се определя единствено от 
осигурителния принос, като това ще осветли икономиката. За хората с пенсии под прага на бедността, социалното 
подпомагане трябва да допълва парите до линията на бедност. 
Председателят на УС на АИКБ Васил Велев посочи, че с последните действия на законодателя, тласкани от популизъм, 
половината от българските пенсионери, над един милион, ще са на минимална пенсия, което пречи на борбата със сивата 
икономика. Максималният осигурителен доход в момента е 3000 лева, максималната пенсия трябва да е 1620 лева, а тя е 
много по-малко, предвижда се да стане 1500 лева, посочи Велев. Ако увеличим максималният осигурителен доход с още 
450 лева и стане 3450 лева, би било справедливо максималната пенсия да стане 1863 лева, за да има съответствие между 
осигурителен принос и права, каза Васил Велев. 
"Явлението "пари в плик" винаги е предизвиквало гняв у мен, заради високата социална цена, която плащаме всички, 
тази порочна форма на заетост лишава работниците от техните права, засяга производителността и качеството 
на труда, отразява се негативно върху бюджета и пенсионната система", заяви вицепремиерът и министър на труда 
и социалната политика Гълъб Донев на форума. 
От АИКБ представиха и други предложения за ограничаване на недекларираната заетост. Едното от тях е предложение за 
въвеждане на по-краткосрочна заетост. Към момента еднодневен трудов договор може да се сключва само за 8 часа, а 
много често трудът е по-кратък в рамките на няколко часа за деня, се аргументират от АИКБ. Друго предложение е за 
споделено наемане на работници. В българското законодателство един работник може да сключи няколко трудови 
договора с няколко работодателя, липсва обаче възможност няколко работодателя да сключат един трудов договор с един 
работник, посочи Добрин Иванов. 
От АИКБ предлагат и разработване на нормативни разпоредби за случайна, крактовременна заетост. Идеята е трудов 
договор за работа да може да се сключва между работник и един или повече работодатели за работа до един месец, като 
това време се признава за трудов стаж. 
Предлага се и въвеждане на т.нар. ваучерно заплащане, като приоритетни бъдат строителството, озеленяване, 
дърводобив, развлекателен бизнес, рекламни дейности. Сред предложенията е и проверките на ГИТ да бъдат планирани 
не само на база ретроспективен анализ на установени през миналата години нарушения, а да бъдат анализирани и новите 
форми на заетост, както и идентифицирани предприятията, които предлагат нови форми на заетост. От АИКБ искат и 
създаване на публичен регистър на некоректните работодатели. 
Представителите на синдикатите във форума възразиха срещу идеята за отпадане на минималните осигурителни доходи, 
а според тях по време на Covid пандемията е задължително минималната работна заплата да расте. 
 
Debati.bg 
 
√ АИКБ: Сивият сектор у нас е 21,5 % 
По последни данни сивият сектор у нас е 21,5 %, предстои в началото на декември да се публикува новата му стойност, 
обогатена с индекса за неформалната заетост. Това каза председателят на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев на форум, посветен на борбата с недекларираната заетост.  
При този размер на сивата икономиката, и при 40 % преразпределение на БВП през бюджета, щетата за бюджета е 10 
милиарда по-малко приходи.  
Изчисленията на АИКБ сочат, че в бюджета ще има два милиарда и половина повече приходи, ако се намали сивата 
икономика само с пет процента.  
Според него с последните законодателни действия се стига до ситуация да няма връзка между осигурителния принос и 
пенсиите, повече от половината от пенсионерите ще получават еднакви пенсии, независимо от осигуровките. В рамките 
на проекта са разработени и общо 51 мерки насочени към превенция и борба с недекларираната заетост. 
 
Economic.bg 
 
√ Бизнесът представи своя версия за минималната заплата 
АИКБ предлага и премахване на минималната пенсия  
Дeн cлeд ĸaтo пpeгoвapящитe зa cъcтaвянe нa пpaвитeлcтвo – „Πpoдължaвaмe пpoмянaтa“, БCΠ, „Имa тaĸъв нapoд“ и 
„Дeмoĸpaтичнa Бългapия“ – ce oбeдиниxa oĸoлo идeятa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa дa бъдe oбвъpзaнa cъc cpeднoтo 
възнaгpaждeниe в cтpaнaтa oт 2023 г., бизнecът пpeдcтaви cвoитe виждaния пo тeмaтa. Oт Acoциaциятa нa индycтpиaлния 
ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) oбявиxa, чe нacтoявaт зa oтпaдaнe нa aдминиcтpaтивнoтo oпpeдeлянe нa MPЗ нa нaциoнaлнo 
нивo. Bмecтo тoвa тe пpeдлaгaт зaмянaтa ѝ c eжeгoднo дoгoвapянe мeждy coциaлнитe пapтньopи нa минимaлни зaплaти пo 
иĸoнoмичecĸи дeйнocти и пo ĸвaлифиĸaциoнни paвнищa, ĸaĸтo и oтпaдaнe нa минимaлнитe ocигypитeлни дoxoди. 
Идeятa нa бизнeca e дa ce cĸлючи нaциoнaлнo cпopaзyмeниe мeждy coциaлнитe пapтньopи зa мexaнизъм зa дoгoвapянe 
нa минимaлнaтa зaплaтa нa нивo иĸoнoмичecĸи дeйнocти. Oт AИKБ oбяcнявaт, чe cлeд ĸaтo бъдaт дoгoвopeни пo вcичĸи 
бpaншoвe минимaлнитe зaплaти, зa минимaлнa зaплaтa зa cтpaнaтa щe ce oпpeдeля нaй-ниcĸaтa дoгoвopeнa cтoйнocт пo 
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иĸoнoмичecĸa дeйнocт, ĸoятo дa вaжи зa иĸoнoмичecĸитe дeйнocти, в ĸoитo нямa бpaншoви и cиндиĸaлни cтpyĸтypи и нямa 
пoдпиcaн ĸoлeĸтивeн тpyдoв дoгoвop. 
Идeятa e тaĸa дa ce aĸтивизиpa ĸoлeĸтивнoтo тpyдoвo дoгoвapянe, дa ce пooщpят cтpaнитe дa дoгoвapят и дoпълнитeлни 
ycлoвия и дa ce изcвeтли иĸoнoмиĸaтa. 
Oчaĸвaнo, пpeдcтaвитeлитe нa cиндиĸaтитe във фopyмa възpaзиxa cpeщy идeятa зa oтпaдaнe нa минимaлнитe ocигypитeлни 
дoxoди, ĸaтo cпopeд тяx пo вpeмe нa пaндeмиятa e зaдължитeлнo минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa дa pacтe. 
Πpипoмнямe, чe вepoятнaтa yпpaвлявaщa ĸoaлиция oĸoлo „Πpoдължaвaмe пpoмянaтa“ ce oбeдини oĸoлo идeятa пpeз 
cлeдвaщaтa гoдинa минимaлнaтa зaплaтa oтнoвo дa бъдe пoвишeнa aдминиcтpaтивнo oт 650 лв. нa 700 лв., a cлeд тoвa – 
дa бъдe oбвъpзaнa cъc cpeднoтo възнaгpaждeниe зa пpeдxoднaтa гoдинa пo дaнни нa HCИ. 
Cпopът oĸoлo мaĸcимaлния ocигypитeлeн дoxoд 
AИKБ пpизoвa дa ce пpeмaxнe и минимaлнaтa пeнcия, ĸaтo paзмepът нa пeнcиятa дa ce oпpeдeля eдинcтвeнo oт 
ocигypитeлния пpинoc. Зa xopaтa c пeнcии пoд пpaгa нa бeднocттa, coциaлнoтo пoдпoмaгaнe тpябвa дa дoпълвa пapитe дo 
линиятa нa бeднocт. 
Πpeдceдaтeлят нa УC нa AИKБ Bacил Beлeв пocoчи, чe c aĸтyaлизaциятa нa бюджeтa пpeз ceптeмвpи зapaди пoпyлизъм 
пoлoвинaтa oт бългapcĸитe пeнcиoнepи - нaд 1 милиoн, щe ca нa минимaлнa пeнcия, ĸoeтo пpeчи нa бopбaтa cъc cивaтa 
иĸoнoмиĸa. 
Cпopeд Beлeв aĸo мaĸcимaлният ocигypитeлeн дoxoд в мoмeнтa e 3000 лв., мaĸcимaлнaтa пeнcия тpябвa дa e 1620 лв., нo 
тя вcъщнocт e 1440 лв. и щe нapacнe caмo c 60 лв. oт 25 дeĸeмвpи. Toй ĸoмeнтиpa и плaниpaнoтo oт вepoятнaтa ĸoaлиция 
yвeличeниe нa мaĸcимaлния ocигypитeлeн дoxoд c oщe 450 лв. oт cлeдвaщaтa гoдинa. 
Aĸo yвeличим мaĸcимaлния ocигypитeлeн дoxoд c oщe 450 лв. и cтaнe 3450 лв., би билo cпpaвeдливo мaĸcимaлнaтa пeнcия 
дa cтaнe 1863 лв., зa дa имa cъoтвeтcтвиe мeждy ocигypитeлeн пpинoc и пpaвa“, пocoчвa Beлeв. 
 
Expert.bg 
 
√ Всеки пети работи без трудов договор  
Всеки пети в страната работи нелегално. По последни данни сивият сектор в икономиката е 21,5 на сто, заяви 
председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време 
на форум, посветен на борбата с недекларираната заетост.   
При този размер на сивата икономиката, и при 40 процента преразпределение на БВП през бюджета, щетата за хазната е 
10 млрд. лв. по-малко приходи, обясни Велев. При намаление на сивата икономика дори само с 5 на сто, което е напълно 
достижима цел, изчисленията показват, че приходите в бюджета ще се увеличат с 2,5 млрд. лв., допълни председателят на 
АИКБ.   
Според работодателите най-голямата причина за високия процент на недекларирана заетост е това, че разходите за 
данъци и осигуровки за един служител в страната са твърде високи. Налозите достигат 53,25% за трета категория труд, 
обясни Велев. И даде пример - за да да получи един работник нето 100 лева, предприятието трябва да плати 53 лева и 25 
стотинки данъци и осигуровки. 
Според него с последните законодателни действия се стига до ситуация, в която размерът на пенсиите няма да зависи от 
внесените осигуровки. Така повече от половината от пенсионерите ще получават еднакви пенсии, независимо от това 
какви осигуровки са внасяли. 
Работодателските организации са разработили общо 51 мерки, насочени към превенция и борба с недегалния труд, за 
всяка от които има конкретно предложение, насочено към компетентните институции и организации. За да се докаже, че 
мерките действат, са проведени пилотни тестове над 60 предприятия. Вече има конкретни препоръки за промени в 
законодателство и в административни практики. 
Плащането в плик лишава работниците от правата им 
Явлението "пари в плик" винаги е предизвиквало гняв в мен заради високата социална цена, която плащаме всички, не 
само ощетеният работник или служител. Защото тази порочна форма на заетост лишава работниците от техните права, 
засяга производителността и качеството на труда, отразява се негативно върху бюджета и пенсионната система. Това каза 
вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на дискусията, цитиран от пресслужбата 
на социалното министерство.  
Той посочи, че данните на индекса "Икономика на светло" показват, че за период по-малко от 10 години формалната 
икономика в страната е увеличила своя дял от 64 до над 80%, но въпреки положителната тенденция действията срещу 
пресичането на недекларираната заетост трябва да продължат.   
Министърът на труда подчерта, че в сътрудничество със социалните партньори правителството предприема комплекс от 
мерки за изсветляване на икономиката, чиято цел е от една страна да се защитят трудовите и осигурителните права на 
работещите, а от друга да се създадат условия за лоялна конкуренция между предприятията. 
Гълъб Донев акцентира и върху значението на приетите промени в Кодекса на труда за ограничаването на недекларирания 
труд, с които за първи път се регламентира наказанието за повторно и системно извършване на подобни 
нарушения. Справянето с недекларирания труд е един от основните приоритети в дейността на Инспекцията по труда, 
добави той. 
Министър Донев обърна внимание, че пандемията и силната потребност от сигурност и предвидимост са променили 
отношението на хората към реалното деклариране на труда и доходите. Безспорно, най-категоричната и най-ефективна 
мярка за справяне с недекларираната заетост са качествените работни места, добави той. 
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Cross.bg 
 
√ АИКБ: Сивата икономика в България намалява до 21,5%  
Сивата икономика в България намалява до 21,5%, сочат данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). 
Според вицепремиера Гълъб Донев Covid кризата е осветлила значителна част от икономиката. 
Тези малко над 20 процента сива икономика у нас струват 10 милиарда лева по-малко приходи в бюджета пресмятат от 
работодателската организация. Средноевропейското ниво на скритата икономика е между 10 и 15 на сто, посочи за 
сравнение председателят на АИКБ Васил Велев. 
„Само с 5% да намелим сивия сектор у нас това означава 2,5 милиарда повече приходи в бюджета и е една постижима 
цел." 
Най-често срещаните сиви практики са недекларираният труд и плащането в плик. 
„Явлението „пари в плик" винаги е предизвиквало гняв в мен, защото тази порочна форма на заетост лишава работниците 
от техните права, засяга производителността и качеството на труда, отразява се негативно върху бюджета и пенсионната 
система", заяви вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев. 
Той допълни, че подкрепата в Covid кризата е повлияла за изсветляването на недекларираната заетост. 
„Социално-икономическите мерки за запазване на заетостта и доходите и за подкрепа на бизнеса са ефективни и 
приложими за онези сектори от икономиката, които се развиват на светло. Мерките имат своя съществен принос за 
допълнителното изсветляване на икономиката." 
 
Dnes.bg 
 
√ До 21,5% се сви сивата икономика по време на кризата 
Те струват 10 милиарда лева по-малко приходи в бюджета 
Сивата икономика в България намалява до 21,5%, сочат данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). 
Според министъра на труда Гълъб Донев кризата е осветлила значителна част от икономиката. 
"Тези малко над 20 процента сива икономика у нас струват 10 милиарда лева по-малко приходи в бюджета пресмятат от 
работодателската организация. Средноевропейското ниво на скритата икономика е между 10 и 15 на сто", посочи за 
сравнение председателят на АИКБ Васил Велев, цитиран от БНР. 
"Само с 5% да намелим сивия сектор у нас това означава 2,5 милиарда повече приходи в бюджета и е една постижима 
цел", допълни той. 
Най-често срещаните сиви практики са недекларираният труд и плащането в плик. 
"Явлението „пари в плик“ винаги е предизвиквало гняв в мен, защото тази порочна форма на заетост лишава работниците 
от техните права, засяга производителността и качеството на труда, отразява се негативно върху бюджета и пенсионната 
система“, заяви вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев. 
Той допълни, че подкрепата в Covid кризата е повлияла за изсветляването на недекларираната заетост. 
"Социално-икономическите мерки за запазване на заетостта и доходите и за подкрепа на бизнеса са ефективни и 
приложими за онези сектори от икономиката, които се развиват на светло. Мерките имат своя съществен принос за 
допълнителното изсветляване на икономиката", каза министърът. 
 
Fakti.bg 
 
√ AИКБ: Cивaтa икoнoмикa в Бългaрия нaмaлявa 
Тeзи мaлкo нaд 20 прoцeнтa cивa икoнoмикa у нac cтрувaт 10 милиaрдa лeвa пo-мaлкo прихoди в бюджeтa  
Cивaтa икoнoмикa в Бългaрия нaмaлявa дo 21,5%, coчaт дaнни нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия 
(AИКБ). 
Cпoрeд вицeпрeмиeрa Гълъб Дoнeв Соvid кризaтa e ocвeтлилa знaчитeлнa чacт oт икoнoмикaтa, cъoбщи БНР. 
Тeзи мaлкo нaд 20 прoцeнтa cивa икoнoмикa у нac cтрувaт 10 милиaрдa лeвa пo-мaлкo прихoди в бюджeтa прecмятaт oт 
рaбoтoдaтeлcкaтa oргaнизaция. Cрeднoeврoпeйcкoтo нивo нa cкритaтa икoнoмикa e мeжду 10 и 15 нa cтo, пocoчи зa 
cрaвнeниe прeдceдaтeлят нa AИКБ Вacил Вeлeв. 
„Caмo c 5% дa нaмeлим cивия ceктoр у нac тoвa oзнaчaвa 2,5 милиaрдa пoвeчe прихoди в бюджeтa и e eднa пocтижимa 
цeл.“ 
Нaй-чecтo cрeщaнитe cиви прaктики ca нeдeклaрирaният труд и плaщaнeтo в плик. 
„Явлeниeтo „пaри в плик“ винaги e прeдизвиквaлo гняв в мeн, зaщoтo тaзи пoрoчнa фoрмa нa зaeтocт лишaвa рaбoтницитe 
oт тeхнитe прaвa, зacягa прoизвoдитeлнocттa и кaчecтвoтo нa трудa, oтрaзявa ce нeгaтивнo върху бюджeтa и пeнcиoннaтa 
cиcтeмa“, зaяви вицeпрeмиeрът и coциaлeн миниcтър Гълъб Дoнeв. 
Тoй дoпълни, чe пoдкрeпaтa в Соvid кризaтa e пoвлиялa зa изcвeтлявaнeтo нa нeдeклaрирaнaтa зaeтocт. 
„Coциaлнo-икoнoмичecкитe мeрки зa зaпaзвaнe нa зaeтocттa и дoхoдитe и зa пoдкрeпa нa бизнeca ca eфeктивни и 
прилoжими зa oнeзи ceктoри oт икoнoмикaтa, кoитo ce рaзвивaт нa cвeтлo. Мeркитe имaт cвoя cъщecтвeн принoc зa 
дoпълнитeлнoтo изcвeтлявaнe нa икoнoмикaтa.“ 
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БГ Предприемач 
 
√ Явлението „пари в плик“ лишава работниците от техните права 
Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на Кръгла маса за представяне 
и обсъждане на предложения за законодателни промени с цел ограничаване на недекларираната заетост, организирана 
от Асоциацията на индустриалния капитал в България. (АИКБ). 
АИКБ предложи законодателни промени по 51 мерки за борба с недекларираната заетост, като сред основните са 
изработване и въвеждане на нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, промени в социално-
осигурителната отговорност на работодателя и работника и връщане на справедливостта и доверието в пенсионно-
осигурителната система. Освен промените в нормативните документи, АИКБ представи и Методика за превенция на 
недекларираната заетост, която е с практическо приложение и е насочена към управление на човешките ресурси. 
„Целта на днешната кръгла маса е да съберем мнения и реакции най-вече от институциите и организациите, които пряко 
са заинтересовани от предложенията за законодателни промени и Методиката за превенция на недекларираната заетост. 
Това ще ни помогне да постигнем баланс между държавните институции, работодателите и синдикатите и да подготвим 
предложенията за едно по-широко разпространение и популяризиране. заяви председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
„Явлението „пари в плик“ винаги е предизвиквало гняв в мен заради високата социална цена, която плащаме всички, не 
само ощетеният работник или служител. Защото тази порочна форма на заетост лишава работниците от техните права, 
засяга производителността и качеството на труда, отразява се негативно върху бюджета и пенсионната система, заяви 
Гълъб Донев и подчерта, че в сътрудничество със социалните партньори правителството предприема комплекс от мерки 
за изсветляване на икономиката, чиято цел е от една страна да се защитят трудовите и осигурителните права на 
работещите, а от друга да се създадат условия за лоялна конкуренция между предприятията. 
 
Novinite.bg 
 
√ Министър Донев: Явлението „пари в плик“ лишава работниците от техните права 
Явлението „пари в плик“ винаги е предизвиквало гняв в мен заради високата социална цена, която плащаме всички, не 
само ощетеният работник или служител. Защото тази порочна форма на заетост лишава работниците от техните права, 
засяга производителността и качеството на труда, отразява се негативно върху бюджета и пенсионната система. Това каза 
вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на кръгла маса за представяне и 
обсъждане на предложения за законодателни промени с цел ограничаване на недекларираната заетост, организирана от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Той посочи, че данните на композитния индекс „Икономика на светло“ показват, че за период по-малко от 10 години 
формалната икономика в страната е увеличила своя дял от 64 до над 80 %, но въпреки положителната тенденция 
действията срещу пресичането на недекларираната заетост трябва да продължат. Министърът на труда подчерта, че в 
сътрудничество със социалните партньори правителството предприема комплекс от мерки за изсветляване на 
икономиката, чиято цел е от една страна да се защитят трудовите и осигурителните права на работещите, а от друга да се 
създадат условия за лоялна конкуренция между предприятията. Гълъб Донев акцентира и върху значението на приетите 
промени в Кодекса на труда за ограничаването на недекларирания труд, с които за първи път се регламентира наказанието 
за повторно и системно извършване на подобни нарушения. Справянето с недекларирания труд е един от основните 
приоритети в дейността на Инспекцията по труда, добави той. 
Министър Донев обърна внимание, че пандемията и силната потребност от сигурност и предвидимост са променили 
отношението на хората към реалното деклариране на труда и доходите. Безспорно, най-категоричната и най- ефективна 
мярка за справяне с недекларираната заетост са качествените работни места, добави той. 
 
БТА 
 
√ Страната ни е на последно място в ЕС по дигитални умения на работещите, проект ще бори задаващата се технологична 
безработица  
Страната ни е на последно място в ЕС по дигитални умения на работещите - средно в ЕС общо 58 процента от заетите имат 
основни дигитални умения, а в България с основни цифрови умения са едва 29 на сто от заетите. Страната ни е на 52-ро 
място от 64 държави в класацията за дигитална конкурентоспособност. Заплашва ни технологична безработица, заради 
застаряването на работната сила и липсата на дигитални умения. Това предупредиха лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър 
Манолов, изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов и доц. Д-р Валери Апостолов, Конфедерален секретар на КТ 
"Подкрепа" при представянето на проект "Дигитална подкрепа" , финансиран от Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси 2014 - 2021". 
Основната цел на проекта е посредством съвместни действия на КТ "Подкрепа", с партньори АИКБ, БТПП, ССИ и МТСП, да 
се идентифицират специфичните и необходими дигитални умения за 45 ключови професии /длъжности / в общо 9 
икономически сектора, за преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания и привеждането им 
в съответствие с нуждите на бизнеса. 
Технологиите започват да играят все по-важна роля в нашия живот, процесът е глобален, не само наш, ние не трябва да 
позволим на процеса да ни изпревари, заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Добрин Иванов посочи, че 
индустрия 4.0 е концепция за дигитализация на индустрията, което предполага по нов начин да се третират и ученето през 
целия живот, и националната образователна система по отношение на дигиталните умения на работната сила. 
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Валери Апостолов предупреди, че в близките години ще се променят основните параметри на традиционния пазар на 
труда и той няма да бъде такъв, какъвто го познаваме. Работниците изпитват тревога за своята сигурност на пазара на труда 
във връзка с бързите темпове на дигитализация. Тези процеси ще доведат до технологична безработица, предупреди 
Апостолов и допълни, че проектът има за цел да предотврати този вид безработица. 
Целеви групи по проекта са работници и служители (включват се и такива от уязвими групи на пазара на труда), 
работодатели (в т.ч. представители на висшия и средния мениджмънт), представители на научната общност (в т.ч. 
специалисти в областта на индустриалните отношения), представители на заинтересувани институции (в т.ч. МТСП и 
НАПОО) и представители на широката общественост (в т.ч. журналисти, общественици, НПО активисти и др.). 
Предвижда се подготовка на 9 изследвания и анализи на потребностите от дигитални умения по икономически сектори; 
разработване, тестване и валидиране на минимум 45 унифицирани профили за дигитални умения; тестване на текущите 
умения на работната сила в 9-те целеви сектора; съставяне на учебно съдържание/разработване на програми за 
неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения. 
По проекта ще има и пилотно тестване/адаптиране/припознаване на учебно съдържание за развитие на специфични 
дигитални умения - обхващащо минимум 360 заети от целевите икономически дейности; разработване и приемане на 
секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения; разработване на методически указания за 
поддържане и надграждане на дигиталните умения на работещите; повишаване осведомеността на работодателите и 
служителите относно необходимостта от развиването на дигитални умения. Очаква се и развитие на минимум 4 модели 
на социално партньорство и колективно договаряне в предприятията. 
Проектът на КТ "Подкрепа" е пилотен, като се очаква постигнатите по него резултати да бъдат основа за реализиране на 
дейности по новата Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.,насочени към национално развитие на 
дигиталните компетенции 
 
БНТ 
 
√ Данъчна отстъпка - какви са облекченията за родители на деца под 18 години  
Приходната агенция ще връща до 900 лева на родители с две деца. Данъчната отстъпка е в пъти по-висока в сравнение с 
предходни години и ще важи еднократно, само за доходите от 2021 година. Едно от важните условия за ползване на 
отстъпката е кандидатстващите да нямат непогасени задължения към бюджета. 
Право на данъчно облекчение за отглеждане на деца през 2021 година имат всички родители, които са били на трудови 
доходи и върху тях са плащали годишни данъци. Нямат право на тази подкрепа всички онези, които не са плащали налози, 
както и едноличните търговци, които са били на патентен данък или тези, които са получавали само майчинство. 
Сумите, с които е възможно да се намали общата годишна данъчна основа при ползване на данъчно облекчение от 
родителите варират от 4500 лв. до 13 500 лв. в зависимост от броя на отглежданите деца. 
Различни са и данъчните отстъпки, като за едно дете е 450 лв., до 900 за две и до 1350 лв. за три и повече деца. За 
отглеждане на едно дете с увреждания отстъпката е 900 лв. 
Има два начина родителите да кандидатстват за данъчното облекчение или през работодател или чрез годишната данъчна 
декларация. 
"Първият начин е по-бърз, защото от 30 ноември до 31 декември се подава декларацията пред работодател по трудов 
договор, а той от своя страна до края на януари прави изчисленията и възстановява данъка. При НАП опцията е по-бавна 
дотолкова, доколкото най-рано данъчна декларация може да се подаде от 10 януари до 3 май 2022 година и практически 
данъкът се възстановява след проверка в едномесечен срок", заяви Росен Бъчваров, комуникационен директор на НАП. 
Бизнесът негодува, че ако работниците масово решат да ползват данъчното облекчение през работодателите фирмите ще 
бъдат натоварени с допълнителни разходи, с които ще кредитират държавния бюджет. 
"През 2021 година данъчните облекчения за деца са увеличени над 20 пъти. Много от работодателите, като малки и средни 
предприятия, които са особено затруднени от повишените цени на тока, от намалените приходи в следствие на 
ограничаване дейността от пандемията, ще трябва да плащат тези данъчни облекчения на работниците и то в такъв кратък 
срок, като това може да създаде ликвидни проблеми в самите фирми и предприятия и ще се създаде затруднение във 
финансирането на тези облекчения", допълни Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния 
капитал. 
От НАП не се съгласиха с аргументите на бизнеса. 
"Механизмът на ползване през работодател е следният, когато хората, искащи данъчното облекчение го поискат, 
работодателят приспада дължимия от него данък. Тоест той възстановява на физическите лица данъка и не плаща към 
бюджета, респективно към НАП", каза още Росен Бъчваров, комуникационен директор на НАП. 
Декларацията за данъчното облекчение може да се изтегли от страницата на НАП. 
За повече инфоромация чуйте звуковия файл. 
 

 
 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/danachna-otstapka-kakvi-sa-oblekcheniyata-za-roditeli-na-deca-pod-18-godini-1176984news.html?fbclid=IwAR3WMJDddSQCTjkXJZbGPrtvD4Zql349nYh_qjJyOlaPEFq2J40niWI5UE0
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ МВР и "Митници" също ще подават сигнали до Лаура Кьовеши  
МВР и Агенция "Митници" вече могат да обменят директно информация с Европейската прокуратура. 
Служебният правосъден министър Иван Демерджиев проведе онлайн среща с Европейския главен прокурор Лаура 
Кьовеши. 
Според нея обмяната на информация ще подобри не само сътрудничеството, но и качеството на делата. 
Двамата са обсъдили и необходимостта от промени в българското законодателство във връзка с работата на Европейската 
прокуратура. 
Правосъдният министър е уверил Кьовеши, че по предложенията за промени се работи и те ще бъдат внесени в новия 
парламент. 
 
√ Регионалният министър представя резултатите от проверката, възложена на AM "Струма"  
Министърът на регионалното развитие Виолета Комитова представя днес резултатите от проверката, която беше 
възложена на AM "Струма", където 45-ма души загубиха живота си при жестоката катастрофа с автобус. 
Министър Комитова възложи проверката на участъка между Драгичево и Горна Диканя след като бяха открити проблеми 
в инфраструктурата на пътя, които биха могли да са допринесли за фаталния инцидент. 
Проблеми с маркировката, която не е довършена, както и с мантинелите, които не са подменени, според новите 
изисквания, са някои от регистрираните проблеми, както и по-високата позволена скорост на път, който не отговаря на 
нея. 
 
√ Ефективен ли е контролът на автобусния транспорт - коментар на Диана Русинова и Магдалена Милтенова 
Ексклузивно пред "По света и у нас" говори собственикът на фирмата "Беса Транс", чийто автобус катастрофира на АМ 
"Струма". При инцидента загинаха 45 души. 
В сутрешния блок на БНТ неговото интервю коментираха Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики 
и Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи. 
По думите ѝ собственикът отрича всякаква възможност да става въпрос за грешка от страна на водача - твърди, че са били 
подготвени много добре. Тогава остава големият въпрос какво е довело до толкова лесното възпламеняване на този 
автобус, попита Русинова. 
Дори 10 мин. преди тръгването на този автобус да е осъществен контрол, абсолютно нищо не може да гарантира, че такава 
злополука не може да се случи, допълни Магдалена Милтенова. Тя каза, че европейските правила действат, като и Северна 
Македония спазва тези изисквания, без да е част от Европейския съюз. Има тахографи, които не могат да бъдат 
манипулирани, каза Милтенова. 
В България всяко едно пътуване с автобус се регистрира в изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" преди да 
е започнало, акцентира още Магдалена Милтенова. 
Има много пътни инциденти, въпреки виртуалния контрол, отговори Русинова. 
Тя съобщи, че сряда и четвъртък са поканили за разговори неправителствени организации от Република Северна 
Македония, с които да обсъдят наболелите проблеми в сектора. 
 
√ Изпълнителният директор на ДКК Ваня Караганева е уволнена заради редица нарушения 
Съветът на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД освободи Ваня Караганева от длъжността 
изпълнителен директор. 
За краткия период, в който заема този пост, Караганева е извършила редица противозаконни действия и безотговорни 
бездействия, които нанасят сериозни финансови щети на ДКК, съответно на държавата и уронват престижа на 
Министерство на икономиката в качеството му на едноличен собственик на капитала на ДКК, съобщиха от компанията 
официално в понеделник вечер. 
Цялата позиция на Държавната консолидационна компания можете да видите ТУК 
От причините за уволнението става ясно, че Караганева е била назначена в ДКК, докато още е имала трудов договор на 
друго място - това е нарушение на Търговския закон. Освен това е освободила от длъжност процесуалния представител на 
ДКК по пет висящи търговски дела и е назначила друг на негово място, без да има одобрението на финансовия контрольор. 
"За по-малко от месец работа като изпълнителен директор Ваня Караганева блокира работата на ДКК в редица 
направления, включително чрез неправомерни еднолични решения", се казва в позицията. 
Съветът на директорите на ДКК отчита като своя грешка избирането на Ваня Караганева за втори изпълнителен директор 
без да е установил дали тя притежава необходимите компетенции. Държавната консолидационна компания е сезирала 
компетентните органи. 
 
 
 

https://stateconsolidationcompany.bg/2021/11/29/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%ba%d0%ba/
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√ Шведският парламент преназначи Магдалена Андершон за премиер 
Първата жена премиер на Швеция беше преназначена на поста след като миналата седмица подаде оставка след само 12 
часа начело на изпълнителната власт. 
Парламентът в Стокхолм подкрепи лидера на социалдемократите Магдалена Андершон при нов вот. Тя ще се опита да 
състави еднопартийно правителство до изборите през септември догодина. 
Плановете на 54-годишната икономистка за коалиционен кабинет със "Зелените" не успя, защото миналата сряда 
парламентът не гласува нейния проектобюджет. Вместо това подкрепа получи бюджет, изготвен с участието на крайната 
десница. 
В отговор "Зелените" напуснаха коалицията, което доведе до оставка на Андершон. Шведският премиер се смята за 
избран, ако мнозинството от депутати не гласува срещу него. 
 
БНР 
 
√ Проучване на НСИ отчита поредно влошаване на бизнес климата и през ноември 
Все повече мениджъри във всички стопански сфери прогнозират продължаващо нарастване на цените  
През ноември стопанската конюнктура в страната се влошава за четвърти пореден месец в резултат на влошаване на 
нагласите в повечето наблюдавани сектори - търговия на дребно, сфера на услугите и строителството, като подобрение се 
наблюдава единствено в промишлеността. 
Все повече мениджърите във всички стопански сфери прогнозират нарастване на цените през следващите три месеца. 
Това показват резултати от последното проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
Общият показател на бизнес климата се понижава през ноември с 2,2 пункта спрямо октомври, когато се понижи с 2,3 
пункта, като бележи понижение за четвърти пореден месец. 
По този начин показателят на стопанската конюнктура продължава да отстъпва от върховете, достигнати в края на пролетта 
и началото на лятото на 2021 г., когато индексът успя да се възстанови от рекордните дъна през март и април 2020 г. (по 
време на първия пандемичен локдаун). 
С понижението си през ноември индексът върна под неговото дългосрочно осреднено ниво за втори преден месец. 
 

 
 
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства през ноември с 3,2 пункта след понижение с 3,9 
пункта през октомври, като последната анкета на НСИ отчита по-благоприятни оценки и очаквания на промишлените 
предприемачи за бизнес състояние на предприятията. Като лека намалена обаче се оценява настоящата производствена 
активност, при по-умерени прогнози и за дейността през следващите три месеца. 
Основен фактор, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължава да бъдат свързан с несигурната икономическа 
среда, следван от недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната. 
По отношение на продажните цени в промишлеността се увеличава делът на мениджърите, които прогнозират нарастване 
на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца, като този дял достига 22,4%. 
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През ноември 2021 г. показателят "бизнес климат в строителството" спада с 4,1 пункта спрямо октомври, когато 
стабилизира на новото месец по-рано, като има влошаване на оценките и очакванията на строителните предприемачи за 
бизнес състоянието на предприятията. Според тях настоящата строителна активност и осигуреността на производството с 
поръчки са намалени спрямо октомври, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-
песимистични. 
Основният проблем за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, цените на материалите и 
недостига на работна сила, като последната анкета на НСИ отчита нарастване на негативното им влияние. 
По отношение на продажните цени нараства делът на строителни предприемачи, които продължават да очакват 
продължаващо ценово повишение през следващите три месеца. 
 

 
 
През ноември съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада рязко с 8,4 пункта спрямо октомври, 
когато се понижи с 1,4 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес 
състоянието на предприятията. Последната анкета на НСИ регистрира и по-песимистични прогнози както за обема на 
продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца. 
Според търговците на дребно основната пречка за развитието на дейността в сектора е свързана с несигурната 
икономическа среда, посочена от 75,6% от предприятията, следвана далеч назад от недостатъчното търсене и 
конкуренцията в бранша. 
Нараства делът на търговците на дребно, които очакват увеличаване на цените през следващите три месеца. 
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Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава през ноември с 4,7 пункта след спад с 2,1 
пункта през октомври в резултат на по-песимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на 
техните предприятия. По-негативни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. 
Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да ограничават в най-голяма степен развитието 
на бизнеса, като през последния месец има засилване на тяхното отрицателно въздействие. 
Относно продажните цени в сектора на услугите анкетата отчита, че мениджърите очакват продължаващото тяхно 
повишение през следващите три месеца. 
Трябва да се има предвид, че влошаването на стопанската конюнктура в нашата страна през ноември е на фона на е 
продължаващата четвърта вълна на коронавирусната пандемия и идва на фона на растяща инфлация не само у нас, но и в 
глобален план, дължащата се в най-голяма степен на силен ръст на енергийните цени (електричество, природен газ и суров 
петрол) и на недостиг на суровини и материали за производството. 
 

 
 

√ НСИ: 29,3% от нефинансовите фирми с намаление на приходите от продажби през октомври 
7,2% от предприятията са съкратили персонал, но други 6,8% са наели нови служители  
През октомври 2021 година 29,3% от българските нефинансови предприятия отчитат спад при техните приходи от 
продажби, а 7,2% от тях са пристъпили към съкращаване на персонал, докато други 6,8% - към наемане на нов персонал. 
Това показват резултатите от поредно бизнес изследване на НСИ сред нефинансовите предприятия в страната, целящо да 
предостави информация за ефекта от извънредното положение и последвалата пандемична обстановка, свързана с Covid-
19, върху най-засегнатите сектори на икономиката на страната. 
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Според последната анкета на НСИ 29.2% от фирмите извън финансова сфера посочват, че са имали намаление в приходите 
от продажби на стоки или услуги през октомври в сравнение със септември, когато 28,1% от тях бяха на това мнение. В 
същото време 53,4% посочват, че не е имало промяна в приходите от продажби през септември (спрямо 54,5% през 
септември), а при 17,1% е имало увеличение (спрямо 17,1% с увеличение на приходите от продажби и месец по-рано). 
Година по-рано (октомври 2020 г.) намаление на приходите от продажби са отчели 34,2% от нефинансовите предприятия, 
при 48,7% не е имало промяна и 16,6% са отбелязали увеличение. 
 

Изменение в приходите от продажби на стоки или услуги на нефинансовите предприятия спрямо предходния месец 
през 2020 и 2021 г. 

 
 
Най-висок процент от компаниите, чиито приходите от продажби на стоки и услуги отбелязват спад през октомври (50%) 
са фирмите от икономически дейности "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности", като 
за индустрията този относителен дял е 30%, а за дейностите "Търговия, транспорт и ресторантьорство" и "Строителството" 
- съответно 30,9% и 27 на сто, отчита последната анкета на НСИ. 
По отношение на наетия персонал 14,1% от нефинансовите предприятия са предприели през октомври стъпки за ползване 
на "платен отпуск" по отношение на наетия от тях персонал (при 15% месец по-рано и 14% през октомври 2020 г.), докато 
8,9% от компаниите са пуснали персонала си в "неплатен отпуск" (при 7,6% през септември 2021 г. и 9,6% точно преди 
година), а при 11,7% е имало дистанционна форма на работа (при 9,6% през септември и 14% през октомври 2020 г.). 
Освобождаване/съкращаване на наети лица през октомври са предприели 7,2% от предприятията, участвалите в 
експресната анкета на Националния статистически институт, след като през септември подобна мярка предприеха 7,5%, а 
8,2% през октомври 2020г. и след като в началото на пандемичната криза и въведените строги карантинни мерки през март 
и април 2020 г. - съответно 17,2% и 18,5%. 
Наемане на нов персонал през октомври пък са предприели 6,8% от анкетираните компании спрямо 7,5% през септември 
тази година и 7,9% през октомври 2020 г. 
За следващия месец (ноември) 94,2% анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата 
си дейност (спрямо 94,7% на това мнение при предходното аналогично проучване на НСИ за ноември), 1,7% смятат да 
преустановят временно дейността си (при 2,1% през септември), а други 2,3% заявяват, че ще прекратят дейността си (при 
2,1% на това мнение при предишното проучване през септември). 
 

Очаквания за персонала в краткосрочен план (за декември) 
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√ Наръчник ще надгражда уменията на кадрите в туризма 
Нов наръчник, който включва практически насоки за развитието и надграждането на дигитални, социални и зелени умения 
за туристическите кадри е достъпен у нас. Наръчникът включва пакет от материали за всяко едно от направленията. 
Материалите са организирани така, че стъпка по стъпка да подпомогнат усвояването на няколко десетки умения, 
коментира доц. Мая Иванова от Висшето училище по мениджмънт (ВУМ) във Варна, която е един от ръководителите на 
проекта по разработката на наръчника. Той се реализира от консорицумът Next Tourism Generation -  първата по рода си 
инициатива в Европа за подобряване на партньорството и връзките между образователните институции и туристическия 
бизнес. Крайният резултат, по който работят общо 14 университета и туристически асоциации от 8 държави е подобряване 
на качеството на образованието. 
На практика с готовия вече пакет от материали, ще се постигне хармонизиране на обучението по туризъм в университетите 
в Европейския съюз, така че клиентите да получават еднаква качество на услугите в различните части на съюза, каза 
Иванова. 
Докато традиционното образование има по-базова, по-фундаментална подготовка, насоките в наръчника са по-
професионално ориентиран. Материалите могат да се ползват за конкретни дейности, за конкретни позиции. 
В последните години проблемът с кадрите в туризма е все по-сериозен. Отливът е с около 40 на сто. Докато преди години 
имаше недостиг на персонал по курортите и се налагаше внасянето на работна ръка от чужбина, сега вече е налице 
недостиг на работни места. Затова на дневен ред излиза търсенето и прилагането на умни решения, които да дадат 
сигурност на туристите и да подсилят техните преживявания, казва директорът на Колежа по туризъм доц. Генка Рафаилова 
Повече може да чуете в звуковия файл. 
 
√ Жълт код за сняг и вятър в 19 области 
Днес в Западна България ще спре да вали още преди обяд и през деня облачността ще се разкъсва и намалява, в много 
райони до предимно слънчево време, сочи прогнозата на НИМХ. 
Минималните температури ще са от около нулата в Софийско и на места в Предбалкана, до 12 – 13 градуса по Южното 
Черноморие. В Източна България след обяд валежите ще отслабват и спират, най-късно вечерта в североизточните райони. 
Ще продължи да духа умерен северозападен вятър. 
Жълт код е обявен за 18 области в страната за силен вятър, в Западна, Централна и Северна България е обявен жълт код и 
за снеговалежи. 
Без предупреждение за потенциално опасно време са 9 области - Русе, Силистра, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Кърджали, 
Смолян, Благоевград и Перник. 
Очаквана снежна покривка за Софийско е от 3-5 cm в ниската част на софийското поле до около 15-25 cm в планините в 
близост до София. В Северна България очакваната снежна покривка е до 5-10 cm и в комбинация с умерен вятър ще има 
условия за навявания. 
Максималните температури ще са между 3 и 8 градуса, за София 3, по Черноморието до 10-11 градуса, в северните райони 
около 3-5, в Южна България 7-8 градуса. 
В сряда ще има разкъсана облачност, валежи не се очакват, а максималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. 
 
√ Сняг в цяла България, има ограничения по пътищата 
Движението по АМ „Хемус“ в посока София вече е ограничено временно за всички леки и тежкотоварни автомобили след 
падналия сняг е необходимостта от почистване. 
Проходът на Републиката вече е почистен и проходим при зимни условия. През деня се очаква временно затруднение за 
трафика през старопланинския проход, заради изтегляне на запалилия се снощи румънски автобус в района на Гурково и 
заради изтеглянето на катастрофирал ТИР в северната част на Великотърновска област. 
Временно движението по пътя Троян - Кърнаре, в  Троянски проход, е ограничено за камиони над 12 тона заради 
снегопочистването. 
Сняг наваля и по високите части на област Смолян. Най-голяма е снежната покривка в района на Доспат - 7-8 см. По-малко 
е снегът в проходите Рожен, Пампорово и Превала, които са проходими при зимни условия. 
Над 15 сантиметра е падналият тази нощ сняг на ГКПП-Гюешево за Северна Македония. Пътят е почистен. Колона от ТИР-
ве и леки автомобили се беше образувала тази сутрин на АМ "Струма" при моста над с. Дяково на аутобана. Трасето вече 
е почистено и движението вече е нормализирано. 
Първият сняг предизвика затруднения за трафика през Шипка, където по-рано тази сутрин е станала катастрофа между два 
автомобила. Има и закъсал ТИР в прохода, който по думите на дежурния в Областното пътно управление е с летни гуми. 
Движението не е ограничено, осъществява се при повишено внимание. В прохода вали мокър сняг и платното е заснежено. 
Предупреждение за снеговалеж и вятър е обявено за габровска област за днес. Ще има условия и за навявания. 
 
√ Ускоряване на ноемврийската инфлация в Германия до 29-годишен връх от 5,2% 
Годишната потребителска инфлация в Германия се ускори през ноември за пореден месец, достигайки най-високо ниво 
от 29 години насам, показват предварителни данни на немската федерална статистика Destatis. 
Това само подчерта засилващия се ценови натиск, който вероятно ще засили и натиска върху Европейската централна 
банка да реагира. 
Потребителската инфлация в Германия се ускори през ноември до 5,2% спрямо година по-рано, надвишавайки съществено 
за пореден месец целевото инфлационно равнище на ЕЦБ от около 2 на сто. 

https://nexttourismgeneration.eu/about/
https://bnr.bg/post/101564411/narachnik-shte-nadgrajda-umeniata-na-kadrite-v-turizma


19 

 

Индексът на потребителските цени (CPI) се понижи през ноември с 0,2% спрямо октомври, но на годишна база инфлацията 
в Германия се ускори до 5,2% от 4,5% месец по-рано, достигайки най-високо ниво от юни 1992 г. 
 

Графика на месечната инфлация в Германия (на годишна база) 

 
 
Годишният темп на ценовия растеж при стоките също достигна 5,2% (от 4,5% през октомври), докато цените на енергията 
скочиха през ноември с цели 22,1% след повишение с 18,6% през октомври. 
Ценовия растеж при храните пък се повиши до 4,5% от 4,4% месец по-рано, а в сферата на услугите - до 2,8% от 2,4% през 
октомври. 
В същото време хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) нарасна 
през ноември с 0,3% спрямо октомври, която се повиши с 0,5%, докато годишната хармонизирана инфлация се ускори 
рязко до 6,0% от 4,6% месец по-рано. 
Това е най-високата хармонизирана инфлация в Германия от януари 1997, от когато започнаха да се калкулират данните 
за индекса HICP. 
 
√ ЕС възнамерява да инвестира 300 милиарда евро в глобална инфраструктура  
Европейският съюз възнамерява да инвестира 300 милиарда евро в инфраструктурни и други проекти като част от новия 
си план Global Gateway, съобщи в понеделник "Файненшъл таймс" 
Според финансово издание Европейската комисия желае да интегрира публичните и частните разходи, наред с 
обединяване на разходите на държавите членки за финансиране на инвестициите. 
Инвестициите в развиващите се страни трябва да приключат до 2027 г., като според информацията ЕС се надява, че това 
ще помогне на единния блок да разшири своето глобално влияние и да се противопостави успешно на китайската 
инициатива "Един пояс, един път“. 
 
√ Евростат: Парниковите газове в ЕС се повишават с близо една пета заради икономическото възстановяване 
Емисиите на парникови газове от страните членки на Европейския съюз скочиха с 18% през пролетта на 2021 г. , тъй като 
всички икономически сектори изпускаха повече вредни газове в атмосферата, докато се възстановяват от пандемичната 
криза, според представената в понеделник първа оценка на Евростат на вредните газови емисии. 
Европейската официална статистика заяви, че емисиите възлизат на еквивалентни 867 милиона тона въглероден диоксид 
(CO2) през периода от април до юни тази година, което е рязко увеличение в сравнение със същия период на миналата 
година, когато локдауните в в региона доведоха вредните емисии до най-ниските им нива, регистрирани някога. 
Евростат обаче добави, че отделените вредни емисии все още остават под нивата има през всяко едно тримесечие преди 
Covid пандемията и продължава дългосрочната тенденция на стабилно намаляване. 
Производственият и строителният сектор – отговорни за повече от една трета от емисиите, което представлява най-голям 
дял – са отчели ръст с 22% спрямо 2020 г., докато при сектора на доставките на електроенергия нарастването е със 17%, а 
при селското стопанство има стабилизация. 
Домакинствата в ЕС са допринесли за почти една пета от емисиите, до голяма степен поради свързания с транспорта 
въглероден отпечатък, който се е увеличил през отчетния период с 25% спрямо миналата година, а при отоплението 
въглеродния отпечатък е нараснал с 42%. 
Но дори когато европейските предприятия се възстановяват от коронавирусната икономическа криза,  някои държави 
членки обмислят нови локдауни, като Австрия вече затвори всички магазини от несъществено значение, барове и 
кафенета, за да ограничи нова вълна от инфекции с Covid-19, обхванала континента. 
Докладът на Евростат представя първите оценки за тримесечните емисии на парникови газове в ЕС, като единният блок се 
придвижва към постигането на нетната нулева цел през 2050 година. 
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√ САЩ са готови да пуснат още петрол от стратегическите си резерви, ако това е необходимо 
Старши съветникът на Държавния департамент на САЩ по глобалната енергийна сигурност Амос Хохщайн заяви в 
понеделник, че администрацията на президента Байдън е готова да освободи повече петрол от Стратегическия петролен 
резерв (SPR), ако това е необходимо, за да се стабилизират цените на петролните пазари. 
"Бяха обменени 30 милиона барела, като компании и търговци могат да вземат петрола сега и да го върнат след определен 
период от време. Това означава, че стратегическият петролен резерв ще бъде попълнен... следователно имаме повече 
гъвкавост, за да можем да предприемем подобна мярка отново в бъдеще, ако възникне нужда", посочи Хохщайн пред 
CNBC. 
През миналата седмица ОПЕК предупреди, че представянето на петрол от държавните стратегически резерви може да 
доведе до петролно свръхпредлагане. Иракското петролно министерство пък предупреди, че свръхпредлагането може да 
доведе до "срив" в цените на черното злато. 
Междувременно фючърсите на американския лек суров петрол парираха малка част от днешния първоначален ценови 
отскок с около 5 на сто, но все още поскъпват с 3,9% към 70,80 долара, а тези на петрола Брент нарастват с 3,55% към 74,15 
долара за барел. 
В петък петролните фючърси поевтиняха драматично с 13% след новините за новия варианта на коронавируса - Омикрон. 
Според анализатори на JP Mogan обаче, ако картелът "ОПЕК +" продължи с твърдата си политика на само постепенно 
увеличаване на петролното си производството, фючърсите на петрола могат да нараснат до 125 долара за барел през 
следващата година и да надвишат 150 долара за барел през 2023 г. 
 
√ САЩ отчетоха най-голям брой пътуващи по въздух от началото на пандемията 
Администрацията за сигурност на транспорта на САЩ (TSA) обяви в понеделник, че броят на пътниците на авиокомпаниите 
в страната в неделя, 28 ноември, е достигнал най-високите нива от началото на коронавирусната пандемия. 
Служители на TSA са проверили 2 451 300 пътници в неделя след празника за Деня на благодарността, уточниха от 
агенцията. 
"Обемът за десетте дни до и включително неделя, 28 ноември, беше 20,9 милиона, което е около 89% от нивата преди 
пандемията“, разкри още TSA в "Туитър". 
 
√ Празничните продажби в САЩ могат да достигнат до 859 млрд. долара 
Проучване на Националната федерация за търговия на дребно в САЩ показва, че 61% от потребителите са започнали да 
купуват подаръци преди Деня на благодарността (25 ноевмри), а очакванията са празничните продажби през ноември и 
декември да нараснат между 8,5% и 10,5%, или за общо между 843,4 милиарда и 859 милиарда долара, което би поставило 
рекорд за ръст в сравнение с предходната година. 
“Купувачите пазаруват по-рано този сезон, точно както направиха и през миналия “, казва Брайън Фийлд, старши директор 
на платформата Sensormatic. Покупките в Черния петък тази година са се увеличили с 47,5% в сравнение с миналата, но все 
още не могат да достигнат нивото на 2019 година. 
Анализаторът посочва 2 основни причини за по-слабото пазаруване в магазините: едната е все още притесненията, 
свързани с Covid и другата - забавените доставки. 
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Онлайн търговците на дребно отбелязват повече от един трилион посещения на сайтове в САЩ, но похарчените 8,9 
милиарда долара по време на Черния петък остават по-малко от рекордните 9 милиарда долара от миналата година. 
Прогнозите за отминаващия Кибер понеделник - най-натовареният ден за онлайн пазаруване в годината, са за продажби 
на стойност между 10,2 милиарда и 11,3 милиарда долара. 
 
√ Посланиците на Русия и на Китай в САЩ критикуват инициатива на Байдън 
Посланиците на Русия и на Китай в Съединените щати публикуваха обща статия, в която критикуват остро инициативата на 
американския президент Джо Байдън да свика виртуална среща на върха на демокрациите по света.  
Това очевидно е продукт на манталитет от студената война пишат посланиците Анатоли Антонов и Цин Ган в интернет 
сайта на консервативното издание „National interest” и излизат смнението, че мероприятиетоq което е планирано да се 
проведе на девети и десети декември, може само да подклади идеологическа конфронтация и разделение в света. С този 
форум Байдън изпълнява едно от предизборните си намерения - да се бори за глобална демокрация. 
Миналата седмица Държавният департамент публикува списък на поканените за участие държави. Русия и Китай не са 
сред тях. Властите в Пекин възнегодуваха и специално заради поканата за Тайван. Администрацията на Байдън обаче даде 
още няколко значими сигнала с пренебрегването на Турция и на Унгария, например. 
„Никоя държава няма право да мери само със собствения си решим глобалния политически пейзаж“, заявяват руският и 
китайският посланик във Вашингтон. 
 
√ Ердоган: Никога няма да направя компромис по въпроса за лихвите в страната  
Турският президент Реджеп Ердоган настоя в понеделник, че никога няма да направи компромис с повишаване на 
лихвените проценти поради позицията си, че високите лихви стоят зад рекордната инфлация в страната. 
Цитиран от турския телевизионен канал NTV, Ердоган отново защити намаляването на лихвите от централната банка на 
страната, като каза, че се очаква инфлацията да намалее до юни 2023 г., когато е насрочено да се проведат общи избори. 
Пред репортери по време на полет при завръщане си от посещение в Туркменистан, турския президент каза, че 
неотдавнашната нестабилност на обменния курс на турската лира не се основава на икономическите фундаменти и че 
Анкара е готова да предостави необходимата подкрепа за стимулиране на инвестициите, а именно чрез държавните 
банки. 
Междувременно щатският долар поскъпва с нови над 3% спрямо турската лира по време на търговията в понеделник към 
ниво от 12,70 лири. 
Турската лира се обезцени с повече от 71% спрямо долара от началото на годината насам и днес се търгува малко под 
рекордния връх около 13,367 лири, достигнат на 23 ноември 2021 г. 
Последната драматична обезценка на турската лира през последните дни беше факт с оглед на продължаващото 
настояване  от страна на Ердоган за намаляване на лихвите на централната банка въпреки растящите с близо 20% инфлация 
в Турция. 
От септември насам Централната банка на Турция намали лихвения си процент с 400 базисни пункта. 
 

Графика турска лира/долар 

 
 
Мениджър 
 
√ Германия и САЩ работят по сделката за „Северен поток 2“ 
Германия заяви, че продължава да работи в тясно сътрудничество със Съединените щати за споразумение за газопровода 
„Северен поток 2“, който минава под Балтийско море и пренася газ от Русия до Германия, предаде „Ройтерс“. 
Външното министерство на европейската държава заяви, че продължава координацията с администрацията на САЩ по 
прилагане на съвместна декларация за газопровода, чиято цена е около 11 млрд. долара. 
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Администрацията на Байдън се отказа от санкции срещу оператора на тръбопровода и сключи сделка с Германия през 
юли, въпреки че миналата седмица наложи допълнителни глоби срещу свързаната с Русия Transadria Ltd и неин кораб. 
„Ние принципно отхвърляме санкциите срещу съюзниците“, се казва в отговор на запитване от „Ройтерс“ по публикация в 
сайта Axios, в която се казва, че Берлин е призовал членовете на Конгреса на САЩ да не санкционират газопровода 
„Северен поток 2“, тъй като това би „отслабило“ доверието в САЩ и „в крайна сметка уврежда трансатлантическото 
единство“. 
Щатите и някои европейски страни се противопоставят на газопровода. Според тях това ще направи Европа твърде 
зависима от руския газ, но някои други правителства твърдят, че връзката е жизненоважна за осигуряване не енергийни 
доставки. 
Германия се съгласи да предприеме действия, ако Русия използва енергетиката като оръжие в отношенията си с Украйна, 
но сделката не предоставя конкретни критерии как ще бъде оценено това. 
Новинарският сайт Axios цитира документи от 19 ноември, в който се очертават стъпките, които Германия би предприела, 
включително „силни публични послания“, осъждащи поведението на Русия, и оценка на прекратяването на политическите 
срещи. 
На ниво ЕС в документа се казва, че Германия „активно участва в процеса за идентифициране на опции за допълнителни 
ограничителни мерки“. 
 
√ На Франкфуртската фондова борса ще се търгува до затваряне на пазара в САЩ 
Германският борсов оператор Дойче бьорзе (Deutsche Boerse) позволява от вчера на инвеститорите да търгуват на 
Франкфуртската фондова борса до затваряне на пазара в САЩ, предаде Ройтерс.  
Удължаването на търговската сесия с два часа (до 22 часа местно време) може да донесе на Deutsche Boerse по-голям обем 
на търговията, но и да увеличи разходите й. Същевременно това ще притисне чуждестранните й конкуренти евентуално 
също да обмислят подобен ход, отбелязват трейдъри.  
В Германия борсовите играчи вече могат да търгуват до това време, или дори до по-късно, чрез платформи, управлявани 
от местните брокерски къщи Трейдгейт (Tradegate) и Ланг енд Шварц (Lang & Schwarz), които се използват от 
професионалисти и инвеститори на дребно.  
Удължаването на сесията ще обхване търговията с акции, борсовотъргувани фондове (ETFs) и взаимни фондове. То става 
възможно чрез нова платформа, въведена от германската клирингова къща Юрекс (Eurex) през септември тази година, 
допълва борсовият оператор.  
Решението на Deutsche Boerse е най-новият ход на световните борсови администратори за увеличаване на приходите чрез 
даване на възможност за търговия с различни часови зони. Някои площадки като Московската фондова борса вече 
удължиха търговските си часове, за да привлекат клиенти от Азия. Други, като Токийската борса, тепърва правят стъпки в 
тази посока.  
Паневропейският борсов оператор Юронекст (Euronext) обяви миналата седмица, че няма планове за по-дълга търговска 
сесия. През 2020 година Юронекст отхвърли предложение за съкращаване на търговията, което имаше за цел да подобри 
ликвидността, както и благосъстоянието на трейдърите. 
 
√ Повишения на борсите в Европа след най-голямата разпродажба от повече от година 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се повишиха в ранната търговия в понеделник, следвайки най-
лошата си разпродажба от повече от година в петък, когато инвеститорите бяха изплашени от новините за варианта 
Омикрон на коронавируса и потенциалното му въздействие върху икономическото възстановяване и паричните политики 
на централните банки. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 4,92 пункта, или 1,06%, до 468,97пункта, компенсирайки част от спада 
с 3,7% от петък. Немският показател DAX се повиши със 121,39 пункта, или 0,8%, до 15 378,43 пункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 напредна със 79,2 пункта, или 1,12%, до 7 123,23 пункта. Френският измерител CAC 40 се 
повиши с 81,36 пункта, или 1,12%, до 6 821,09 пункта. 
По думите на южноафрикански лекар, третирал пациент с новия вариант,  симптомите на Омикрон са леки. 
„Тези новини успокоиха инвеститорите, но акциите, особено в туристическият сектор, ще останат волатилни заради новите 
ограничителни мерки и цялостната несигурност“, коментира  Сузана Стрийтър, старши анализатор по инвестиции и пазари 
в Hargreaves Lansdown. 
До момента няма регистрирани смъртни случаи, свързани с Омикрон, но са нужни повече изследвания, за да бъде оценена 
неговата способност да избягва защитата, която носят ваксините, съобщиха от Световната здравна организация. 
Туристическият индекс SXTP поведе печалбите в STOXX 600 с ръст от 3,39%, след като акциите на авиопревозвачите Wizz 
Air, Lufthansa и IAG поскъпнаха с 5,28%, 5,04% и 4,82%, а тези на туроператора TUI напреднаха с 4,38%. 
Банковият индекс SX7P се повиши с 1,53%, а индексът на петролните и газовите компании SXEP отчете ръст от 2,27%, 
следвайки възстановяването на цените на петрола на фона на спекулациите, че ОПЕК+ може да замрази увеличението на 
добива заради разпространението на Омикрон. 
Междувременно членът на изпълнителния борд на ЕЦБ Изабел Шнабел заяви, че инфлацията е достигнала своя пик през 
ноември и че не е време за затягане на паричната политика. 
Въпреки че успя да запише няколко рекорда през ноември, STOXX 600 бе на път да регистрира месечен спад от около 2%, 
тъй като силният сезон на печалбите и облекчаването на страховете относно по-строгата парична политика на ЕЦб бяха 
засенчени от опасенията около новия вариант на COVID-19 и ограничителните в Европа. 
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Акциите на BT Group поскъпнаха с 6,12% на фона на информацията, че индийският конгломерат Reliance подготвя оферта 
за придобиване на британската телекомуникационна фирма 
Цената на книжата на производителя на вятърни турбини Vestas се повиши с 0,4%, след като компанията заяви, че всичките 
й ИТ системи са възстановени и работят нормално, след като на 19 ноември беше съобщено за ransomware атака срещу 
фирмата. 
Рязък спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси се сринаха в петък, след като новината за новия вариант на коронавируса накара 
инвеститорите да се отдръпнат от рисковите активи, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с цели 905,04 пункта, или 2,53%, до 34 899,34 пункта, записвайки най-лошият 
си ден от началото на годината. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 отчете спад от 106,84 пункта, или 2,27%, 
до 4 954,62 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 353,57 пункта от стойността си, или 2,33%, 
завършвайки сесията при ниво от 15 491,66 пункта. 
За седмицата Dow и S&P 500 се понижиха съответно с 2% и 2,2%, а Nasdaq – с 3,5%. Пазарите в САЩ останаха затворени в 
четвъртък заради Деня на благодарността, докато в петък търговията бе с ограничено време. 
До негативните резултати се стигна, след като СЗО предупреди за новия вариант на коронавируса, открит в Южна Африка. 
Той съдържа много мутации, които според учени може да повишат резистентността му срещу ваксините. 
На този фон доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи с 15 базисни пункта до 1,49%. 
Това представлява рязък обрат за седмицата, в началото на която доходността се движи на нива около 1,68%. 
Акциите на компаниите, свързани с пътуванията, записаха най-тежките загуби, като тези на операторите на круизни кораби 
Carnival Corp. и Royal Caribbean поевтиняха съответно с 10,94% и 13,21%. Цените на книжата на авиопревозвачите United 
Airlines и American Airlines се понижиха съответно с 9,57% и 8,79%, a тези на Boeing – с 5,39%. 
Акциите на банките поевтиняха поради опасения от забавяне на икономическата активност и отстъплението на 
доходността по облигациите. Цените на книжата на Bank of America и Citigroup се понижиха с 3,93% и 2,65%. 
Загуби регистрираха и компаниите, които зависят от състоянието на световната икономика, като акциите на Caterpillar и 
Chevron поевтиняха съответно с 4,02% и 2,29%. 
Новината за новия вариант на коронавируса обаче се отрази добре на акциите на производителите на ваксини, като цените 
на книжата на Moderna и Pfizer се повишиха с 20,57% и 6,09%. 
 Ръст регистрираха и компаниите, които могат да се възползват от оставането на хората по домовете, като акциите на Zoom 
Video и Peloton поскъпнаха съответно с 5,72% и 5,67% 
Загуби в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в понеделник, след 
като инвеститорите подходиха предпазливо към търговията, следейки развитията около варианта Омикрон на 
коронавируса, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 467,7 пункта, или 1,63%, до 28 283,92 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад 1,39 пункта, или 0,04%, до 3 562,7 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite напредна с 9,79 пункта, или 0,39%, до 2 516,94 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng изтри 228,28 пункта от стойността си, или 0,95%, завършвайки сесията при ниво от 23 852,24 пункта. Листнатите 
в Хонконг акции на технологичния гигант Metiuan поевтиняха със 7%, след като компанията отчете загуба от 19 млрд. юана 
(1,56 млрд. долара) за тримесечието, завършило на 30 септември. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi регистрира спад от 27,12 пункта, или 0,92%, до 2 909,32 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 39,5 пункта, или 0,54%, до 7 239,8 пункта. 
Новината за новия вариант на коронавируса се отрази негативно на авиопревозвачите, като цените на книжата на Japan 
Airlines и ANA Holdings се понижиха съответно с 3,98% и 4,09%, а тези на Qantas Airways – с 2%. Акциите на Cathay Pacific и 
Singapore Airlines поевтиняха с 3,55% и 2,77%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира ръст от 4,89 пункта, или 0,79%, до 623,36 пункта. BGBX40 напредна с 0,43 пункта, или 0,31%, до 139,99 пункта. 
BGTR30 се понижи с 0,72 пункта, или 0,11%, до 668,85 пункта. BGREIT отчете спад от 0,79 пункта, или 0,48%, до 
165,02  пункта. 
 
√ Цената на газа в Европа надхвърли $1100 за 1000 куб. м 
Цената на газа в Европа по време на борсовата търговия в понеделник се покачи над 1100 долара за 1000 кубически 
метра. Това показват данните от търговията на Лондонската междуконтинентална борса (ICE), предава ТАСС.  
Цената на декемврийските фючърси на TTF хъба в Холандия нарасна до $1102 за 1000 куб.м. или 94,3 евро за MWh (въз 
основа на текущия обменен курс EUR/USD, цените на ICE са представени в EUR за MWh). 
В сравнение с началото на деня общото поскъпване на газа в Европа надхвърля 7%.  
 
√ "Газпром" очаква още по-впечатляващи финансови резултати в Q4 
"Газпром" очаква финансовите резултати за четвъртото тримесечие да бъдат "още по-впечатляващи" от предходното, на 
фона на експортните пазари. Това мнение изрази зам.-председателят на управителния съвет на холдинга Фамил Садигов, 
коментирайки рекордните резултати от третото тримесечие. 
"Предвид влиянието на ситуацията върху засегнатите експортни пазари, като се има предвид текущата им динамика, 
очакваме още по-впечатляващи резултати през IV тримесечие", каза той и обясни, че покачването на цените на газа в 
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Европа продължава за шесто поредно тримесечие. Средната експортна цена на газа през третото тримесечие е 304 долара 
за 1000 куб.м, което е 2,6 пъти повече от година по-рано. 
"Очевидно е, че през IV тримесечие цената на доставките ни за Европа ще бъде значително по-висока, което ще се отрази 
положително на резултатите от цялата година", каза още Садигов. 
Той отбеляза, че дивидентната база за девет месеца възлиза на 1 трилион и 407 милиарда рубли. "Очакваме, че четвъртото 
тримесечие ще има най-голям принос за увеличаването на дивидентната база в края на годината." 
 
√ Кремъл се надява на разговор между Байдън и Путин 
Кремъл се надява руският президент Владимир Путин и американският му колега Джо Байдън да проведат видео разговор 
преди края на 2021 година, предаде „Ройтерс“. 
„Надяваме се комуникацията да се случи преди края на годината. Няма точна дата. Вероятно ще е видеоконференция“, 
каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руската агенция РИА. 
Коментарите му идват, докато напрежението се засилва около коментарите на Запада за необичайно движение на руски 
военни в пограничните райони с Украйна. Някои руски източници предполагат, че войските са част от тласъка на Москва 
за осигуряване и формиране на условия за друга среща на върха с Байдън. 
В петък държавният глава на САЩ вече заяви, че „по всяка вероятност“ ще говори с Путин и украинския президент 
Володимир Зеленски. 
 
√ Президентът на Южна Африка призова за отмяна на забраните за пътуване 
Южноафриканският президент призова страните да отменят „неоправданите“ забрани за пътуване, които бяха въведени 
превантивно заради разпространението на новия вариант на коронавируса, „Омикрон“, с аргумента, че подобни 
ограничения не се основават на науката, предаде The Hill. 
„Призоваваме всички онези страни, които са наложили забрани за пътуване на нашата страна и нашите южноафрикански 
сестрински държави, незабавно и спешно да отменят своите решения“, каза Сирил Рамафоса. По думите му ограниченията 
са „неоправдани и несправедливо дискриминират“ държавите в Южна Африка. 
Коментарът на държавния глава идва на фона на нарастващия брой нации, които налагат ограничения на пристигащите от 
няколко южноафрикански страни. Според Рамафоса това само ще причини „допълнителни щети на икономиките на 
засегнатите страни и ще подкопае способността им да реагират и да се възстановят от пандемията“. 
По-рано Световната здравна организация призова държавите да не налагат прибързано ограничения за пътуване, 
заявявайки, че трябва да предприемат „основан на риска и научен подход“. 
 
√ Глобален скок на инфлацията? Не и в Азия 
Светът преминава през период на завишена инфлация. Това обаче не важи в еднаква сила за всички негови региони. 
Рязкото покачване на цените в САЩ и Великобритания, където индексът на потребителските цени (CPI) нарасна съответно 
с 6,2% и 4,2% през октомври, предизвика опасения от катастрофална грешка на централните банки и връщане на 
хроничната инфлация от 70-те години на миналия век. В голяма част от Азия обаче ръстът на цените остават умерен. Това 
различие носи уроци за икономическата политика, както сега, така и в бъдеще, пише Робин Хардинг за „Файненшъл таймс“. 
В Китай индексът на потребителските цени се е увеличил с 1,5% в сравнение с предходната година, докато в Япония, както 
обикновено, инфлацията е близо до нулата. В Австралия индексът CPI нарасна с 3%, но основната инфлация, в която не 
влизат волатилните цени на храните и енергията, е 2,1%, което е в долната част на целевия диапазон на централната банка. 
Само две големи развиващи се икономики в Азия имат инфлация над 5% - Шри Ланка и Пакистан. От Токио, Пекин и 
Джакарта т.нар. световен скок на инфлацията не изглежда никак глобален. 
Важно е да се отбележи, че тези резултати идват въпреки факта, че Азия внасят много енергия и е повлияна от същото 
повишение на цените на петрола, газа, въглищата и други суровини, което се наблюдава в другите региони по света. 
Причината инфлацията в Азия да е по-лека се дължи на един прост фактор – регионът се справи по-добре с пандемията от 
COVID-19 от останалата част на света. Някои държави от региона успяха да избегнат напълно принудителните блокади 
(Южна Корея), други ограничиха мащаба и продължителността на епидемията (Китай и Тайван), а трети отложиха мерките 
доста навътре в 2021 г., когато ваксините станаха лесно достъпни (Нова Зеландия). 
Последиците от този относителен успех сега се проявяват по няколко начина. От страна на търсенето, икономиката на Азия 
премина през по-малко драматични промени при потреблението на стоки и услуги – характерна черта за икономическото 
възстановяване в САЩ и Европа, предизвикана от въвеждането, отмяната и новото въвеждане на блокади. 
Азиатците също така подходиха по-предпазливо от европейците и американците, когато техните икономики се отвориха 
отново. В Япония домакинствата, съставени от възрастни хора, отговарят за почти 40% от потреблението, отбеляза 
наскоро  управителят на Японската централна банка Харухико Курода. Макар че по-голямата част от пенсионерите в 
страната вече са ваксинирани, тяхното потребление на услуги все още не се е завърнало към нормалните нива, като в 
никакъв случай не може да се говори за постпандемичен бун. 
По-малките колебания в търсенето донесоха по-малък натиск върху предлагането. Пандемията от COVID-19 обаче 
демонстрира и последиците от глобалното промишлено господство на Азия. Тъй като регионът произвежда повечето от 
стоките в света, той може по-лесно да се поддържа добре снабден. 
В публикувана наскоро бележка, Гарет Ледър и Марк Уилиъмс от Capital Economics обсъждат някои от тези фактори. 
Например, докато цената за транспортиране на контейнери от Китай до Европа е нараснала петкартно от началот на 
пандемията, цената в рамките на Азия е нараснала само два пъти. Когато пандемията предизвика затваряне на фабрики, 
азиатските компании имаха по-голям избор от алтернативни доставчици в региона, което означаваше по-малко 
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прекъсвания в доставките. Южна Корея и Китай успяха да гарантират на местните автомобилопроизводители приоритетен 
достъп до оскъдните полупроводници. Докато в САЩ се наблюдава двуцифрена инфлация при автомобилите, цените в 
Източна Азия са нараснали минимално.   
Едно от най-големите различия между Азия и САЩ е предлагането на работна ръка. Когато пандемията настъпи, много 
работници в САЩ бяха съкратени или напуснаха работата, за да се грижат за децата си, които се върнаха по домовете при 
затварянето на училищата. В резултат бе нанесен траен удар върху предлагането на труд. Естественото последствие бе 
повишение на заплатите в САЩ и Великобритания – една от основните причини за опасенията от трайно висока инфлация. 
За момента няма признаци за подобно увеличение на заплатите в Азия. Избягването на локдаун и използването на 
субсидии за запазване на служителите на работните им места в разгара на пандемията направи цялата ситуация не толкова 
травмираща. 
„Трупането на работна ръка позволи на японските фирми да поддържат капацитет за бързо увеличаване на доставките, 
когато търсенето нарасна поради възобновяването на икономическата дейност“, коментира Курода. 
Без тревоги за непосредствена инфлация, азиатските централни банки могат да се фокусират върху икономическото 
възстановяване. Страните, които вдигат лихвените проценти, като Нова Зеландия и Южна Корея, могат да предприемат 
такъв ход по две причини - или защото икономиката е в пълна заетост и се страхуват, че ще прегрее, или поради срахове, 
свързани с финансовата стабилност. Централната банка на Австралия заяви, че не очаква вдигане на лихвите през 2022 г., 
а ЯЦБ не вижда подобен ход в обозримо бъдеще. 
В централните банки в Европа, Северна и Южна Америка представянето на Азия се разглежда като доказателство, че 
високата инфлация е резултат от сътресенията, предизвикани от пандемията. Сътресения, които би трябвало да отшумят. 
Централните банкери в западните страни обаче не могат да си позволят същия оптимизъм като азиатските им колеги – ако 
увеличението на заплатите се ускори, предходният натиск на инфлацията ще стане траен. Различният подход на страните 
в борбата с пандемията има много последствия. Тези върху инфлацията започват да стават очевидни. 
 
√ Пандемията ще ощети световния туризъм с 2 трлн. долара през тази година 
Пандемията от коронавирус може да струва на световния туризъм 2 трлн. долара под формата на пропуснати приходи през 
2021 г. Това става ясно от доклад  на Световната организация по туризъм на ООН (UNWTO), цитирани от „Дойче веле“. 
Секторът е изгубил същата сума и през 2020 г. 
Макар че UNWTO е регистрирала ръст от 58% на туристическите пътувания през тримесечието юли-септември спрямо 
същият период на 2020 г., пътуванията тази година са били с 64% под нивото от 2019 г. През този август и септември 
пътуванията са били с 63% под нивата през същите месеци на 2019 г. Тези резултати се дължат на факта, че в много страни 
продължават да важат строги мерки срещу международните пътувания. 
Макар че в Европа, Северна и Южна Америка се наблюдава относителен ръст на пътуванията през третото тримесечие на 
2021 г., тези в Азия и Тихоокеанския регион са се сринали с 95% в сравнение с 2019 г. Редица страни в Азиатско-
тихоокеанския регион, сред които Австралия, Нова Зеландия, Сингапур и Китай, следват стратегията за нула ковид-
инфекции, която върви ръка за ръка със строги правила за пътуванията. 
Най-силно възстановяване на туристическият сектор през периода юли-септември е регистрирано в Хърватия, Мексико и 
Турция, докато на нови региони най-добро представяне от UNWTO отчитат при Карибите, където пътуванията са се 
увеличили с 55% в сравнение със същия период на 2020 г. 
Според доклада на UNTWO „неравномерните нива на ваксинация по света и новите варианти на COVID-19 могат да 
повлияят на и без това бавното и крехко възстановяване“. Страховете от новия вариант на Омикрон предизвикаха нови 
ограничения за пътуване в някои страни. 
Ръководителят на UNWTO Зураб Полиликашвили призова страните да хармонизират своите ограничения, тъй като 
туристите са „объркани и не знаят как да пътуват“. „Това е много непредвидима ситуация“, каза той. 
Макар че това не е първият случай, в който силно заразен вирус отразява на международния туризъм, пандемията от 
COVID-19 е уникална по своето глобално разпространение. 
„Това е историческа криза в туристическата индустрия, но в крайна сметка туризмът има силата да се възстанови доста 
бързо“, каза Полиликашвили. 
 
√ Цените на петрола отново се оцветиха в червено 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник с над 2%, следвайки загубите на финансовите пазари на 
фона на репортаж, който поставя под съмнение ефективността на ваксините срещу новия вариант на коронавируса, 
предаде Ройтерс. 
Шефът на Moderna е заявил пред „Файненшъл таймс“, че ваксините срещу COVID-19 вероятно ще имат по-малка 
ефективност срещу варианта Омикрон, отколкото срещу Делта. 
Към 8:45 часа българско време сортът Брент поевтиня с 1,83 долара, или 2,49%, до 71,61 долара за барел, докато цената 
на американският лек суров петрол WTI се понижи с 2,08 долара, или 2,97%, до 67,87 долара за барел. Цените на двата 
бенчмарка се сринаха с около 12% в петък, след като пазарите бяха разтърсени от новината за силно мутиралия вариант 
Омикрон, която предизвика опасения от нови блокади и забавяне на икономическото възстановяване. 
От Световната здравна организация (СЗО) заявиха в понеделник, че новият вариант носи много висок риск от скок в 
инфекциите, като няколко държави затегнаха ограничителните мерки за пътуванията. Засега не е ясно дали Омикрон води 
до по-тежко боледуване и дали е резистентен на съществуващите ваксини. 
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На този фон нарастват очакванията, че Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, 
начело с Русия, известни като формата ОПЕК+, ще замразят плановете си за добавяне на 400 хил. барела на ден към 
доставките през януари. 
„Смятаме, че групата ще предпочете спиране на увеличаването на производството на фона на появата на варианта 
Омикрон и освобождаването на запасите от петрол от големите потребители“, коментира Вивек Дар, анализатор на 
добивни и енергийни суровини в Commonwealth Bank. 
От Citi обаче очакват ОПЕК+ да продължат с увеличаването на предлагането през януари. 
„Citi изчислява, че реалното месечно увеличение на доставките на ОПЕК+ е с 262 хил. барела на ден, а не 400 хил., имайки 
предвид неспособността на много страни от ОПЕК+ да покриват своите квоти, тъй като са загубили капацитет поради липса 
на инвестиции“, пишат анализатори от банката в бележка. 
На пазара се отразява и перспективата за възобновяване на износа на петрол от Иран на фона на оптимистични коментари 
на дипломати при подновяването на преговорите между световните сили и Техеран за възобновяване на ядрения пакт в 
понеделник. 
 
Икономически живот 
 
√ Външният дълг се увеличава с над €1.3 млрд. за година  
Брутният външен дълг на страната се увеличава на годишна база и в края на септември 2021 г. възлиза на 41 080.2 млн. 
евро, което е с 1358.9 млн. евро (3.4%) повече в сравнение с края на септември 2020 г. 
Съотнесен спрямо БВП обаче той намалява, тъй като през 2021 е 62.6% от БВП, а година по-рано – 64.8%, сочат данните на 
БНБ. 
В края на септември 2021 г. краткосрочните задължения са 6282.9 млн. евро (15.3% от брутния дълг, 9.6% от БВП) и се 
увеличават с 213.9 млн. евро (3.5%) спрямо края на септември 2020 г. (6069 млн. евро, 15.3% от дълга, 9.9% от БВП). 
 

 
 
Дългосрочните задължения възлизат на 34 797.3 млн. евро (84.7% от брутния дълг, 53% от БВП), като се увеличават с 1145 
млн. евро (3.4%) спрямо края на септември 2020 г. (33 652.3 млн. евро, 84.7% от дълга, 54.9% от БВП). 
Към края на септември 2021 г. 26 011.7 млн. евро (63.3%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над 
една година. 
В евро са деноминирани 82.9% от брутните външни задължения, при 83.5% година по-рано. 
Външните задължения на сектор Други парични финансови институции (банки и фондове на паричния пазар) са 4391.8 
млн. евро (6.7% от БВП). Те се увеличават с 202.9 млн. евро (4.8%) спрямо края на септември 2020 г. (4188.9 млн. евро, 6.8% 
от БВП). 
Вътрешнофирменото кредитиране4 е в размер на 14 227.4 млн. евро (21.7% от БВП) в края на септември 2021 г., което е с 
467.2 млн. евро (3.2%) по-малко в сравнение с края на септември 2020 г. (14 694.6 млн. евро, 24% от БВП). То е с най-
значителен дял в структурата на външния дълг – 34.6% към края на септември 2021 г., при 37% година по-рано. 
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√ 13 акцента от коалиционните финансови преговори 
Депутатът от ДБ Мартин Димитров, участник в коалиционните преговори по темата финанси, обобщи във Фейсбук 
разговорите с 13 акцента: 
1/ Не увеличаваме на данъчно осигурителната тежест 
2/ Плавно намаляване на бюджетния дефицит 
3/ Запазване на плоския данък и въвеждане на необлагаем минимум от 500 лева. Ще бъде обект на анализ. 
4/ Всички без нас искат увеличаване на максималния осигурителен доход от 3000 на 3400 през 2022 г. Темата остана 
дискусионна 
5/ Премахване на данък уикенд. Разбрахме се, че това е излишен тормоз над бизнеса. 
6/ Поискахме увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС на 166 хил. лева. Съгласиха се от 2022 г. да стане 
100 хил. лева, а от 2023 г. – 166 хил. лева 
7/ Одит не несъстоятелността на КТБ – да се провери дали има вторично източване на банката. Постигна се съгласие. 
8/ Въвеждане на истинско програмно бюджетиране до края на мандата. Има съгласие. 
9/ Пълен одит на ББР от страна на Сметната палата. Има съгласие. 
10/ Децентрализация, като повече средства остават в общините. Създаване на стимули общините да подобряват условията 
за бизнеса с цел привличане на инвеститори. Има съгласие. 
11/ Премахване на пречките пред даряването на храни в срок на годност от търговски вериги и магазини, вместо да бъдат 
унищожавани, с цел подпомагане на уязвими обществени групи. Има съгласие. 
12/ Запазване на валутния борд и това ниво на фиксиран валутен курс до влизане в еврозоната. Има съгласие. 
13/ Удължаване на срока на икономическите мерки за справяне с последствията от COVID 19 до преодоляване на 
пандемията (мерките 60:40 и т.н.) Има съгласие. 
 
√ Пътната агенция предупреди шофьорите за влошаване на времето 
Пътната агенция разпространи предупреждение, че през тази нощ и днес – 30 ноември, се очаква понижение на 
температурите, а в Северна и Западна България метеорологичната прогноза е за понижение на температурите, силен вятър 
и дъжд, който в планинските райони в Западна България и в Лудогорието ще преминава в сняг. 
АПИ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи за зимните условия гуми, 
да карат със съобразена скорост и повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да не предприемат резки 
маневри. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява 
пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника, изтъкват от агенцията. 
Информира се още, че областните пътни управления следят метеорологичните прогнози по райони и са в готовност да 
предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите, където има 
предпоставки за хлъзгавост и заледявания по усойните места. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите 
дейности да започват максимално бързо при прогноза за влошаване на времето, за да се осигури проходимостта на 
пътищата. 
Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и 
проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България, уточняват от АПИ. 
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното 
поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от 
денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който 
събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища, допълва съобщението. 
 
√ България и още 5 страни от ЕС харчат под 1% от БВП за наука и изследвания 
През 2020 г. държавите-членки на ЕС са похарчили около 311 милиарда евро за научноизследователска и развойна дейност 
(НИРД). Това е намаление от 1 милиард евро в сравнение с 2019 г. (312 милиарда евро). 
Интензитетът на НИРД, т.е. разходите за НИРД като процент от БВП, е 2,3% през 2020 г. в сравнение с 2,2% през 2019 г. Това 
малко увеличение обаче се дължи на намаляване на БВП в резултат на пандемията от COVID-19. Десет години по-рано 
(2010 г.) интензитетът на научноизследователска и развойна дейност е бил 2,0%, сочат данните на Евростат. 
Научноизследователската и развойна дейност е основен двигател на иновациите, а разходите и интензивността на 
научноизследователската и развойна дейност са два от ключовите показателя, използвани за наблюдение на ресурсите, 
посветени на науката и технологиите в световен мащаб. 
 

https://ikj.bg/novini/badeshtiat-kabinet-nyama-da-vdiga-danatsi-no-shte-gi-sabira-striktno/
http://www.api.bg/
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За съжаление България е след страните от ЕС, отделящи най-малко средства за НИРД. През 2020 година сме отделили едва 
0.86% от БВП, или 523.5 млн. евро. За сравнение, Чехия е отделила 1.99% – над 4.2 млрд. евро. 
Най-висок интензитет на научноизследователска и развойна дейност е регистриран в Белгия и Швеция (3,5% от БВП), 
следвани от Австрия (3,2%) и Германия (3,1%). 
Както вече споменахме, в противоположния край на скалата шест държави-членки регистрират интензивност на 
научноизследователска и развойна дейност под 1% от БВП: Румъния (0,5%), Малта и Латвия (и двете 0,7%), Кипър, България 
и Словакия (всичките 0,9%). 
През последните десет години интензивността на научноизследователската и развойна дейност е нарастнала в 24 
държави-членки, като най-голямо увеличение е регистрирано в Белгия (+1,5 процентни пункта; от 2,0% от БВП през 2010 г. 
до 3,5% през 2020 г.), Гърция (+0,9 процентни пункта; от 0,6% до 1,5%), Полша и Чехия (и двете +0,7 процентни пункта; 
съответно от 0,7% до 1,4% и от 1,3% до 2,0%). 
Бизнес предприятията продължават да са основният сектор, който инвестира за научноизследователска и развойна 
дейност, като разходите му представляват 66% от общия размер на НИРД, изплатени през 2020 г. Следват висшето 
образование (22%), държавният сектор (12%) и частният нестопански сектор (1%). 
 
√ 31% спад на парниковите емисии в ЕС спрямо 1990-та 
Евростат публикува за първи път оценки за тримесечните емисии на парникови газове в ЕС, включително разбивка на 
емисиите по икономическа дейност. Прогнозите обхващат всички тримесечия от 2010 г. до второто тримесечие на 2021 г. 
Данните сочат, че през второто тримесечие на 2021 г. емисиите на парникови газове в ЕС възлизат на общо 867 милиона 
тона CO2-еквивалент, което е под нивата преди пандемията. Най-ниската стойност е регистрирана през второто 
тримесечие на 2020 г., когато започнаха ограниченията, свързани с COVID-19. 
В същото време емисиите на парникови газове през второто тримесечие на 2021 г. са се увеличили с 18% в сравнение със 
същото тримесечие на предходната година. Това до голяма степен се дължи на ефекта от икономическото възстановяване 
след рязкото намаляване на активността през същото тримесечие на 2020 г. 
Въпреки ефекта от икономическото възстановяване между второто тримесечие на 2020 г. и 2021 г., дългосрочната 
тенденция на емисиите на парникови газове в ЕС показва стабилно намаляване, изтъква Евростат. 
Най-новите данни, установени съгласно правилата на Конвенцията на ООН за изменението на климата (UNFCCC), показват, 
че през 2020 г. вътрешните емисии на парникови газове в ЕС са намалели с 31% спрямо нивата от 1990 г. 
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През второто тримесечие на 2021 г. икономическите сектори, отговорни за най-много емисии на парникови газове, са 

• производството и строителството (34% от общия брой) 

• електроснабдяването (19%), 

• селското стопанство (14%), 

• транспортните услуги (8%) 

• услугите различни от транспорта (8%). 
Домакинствата са отделили 101 милиона тона CO2-екв за личен транспорт (12%) плюс 52 милиона тона CO2-екв за 
отопление и други цели (6%). 
Емисиите на парникови газове през второто тримесечие на 2021 г. се увеличават спрямо същия период на предходната 
година във всички сектори. Емисиите от домакинствата за отопление се увеличават с 42%, а за транспорт – с 25%. Емисиите 
от производство и строителство се увеличават с 22%, транспортни услуги с 18%, доставка на електроенергия със 17% и 
услуги, различни от транспорт, с 13%. Емисиите от селскостопанския сектор остават почти непроменени (+0.2%). 
 
√ Френските работодатели затягат контрола на хоумофиса на служителите си 
Все повече френски работодатели се стремят да контролират хоумофис работата на своите служители. За това те използват 
различни инструменти, като наблюдение на пощата, следене на сърфирането в интернет и др., съобщава Franceinfo. 
Моделът идва от САЩ още от самото начало на Ковид-кризата. Работодателите инсталират специални програми на 
служебните компютри, които им позволяват да следят какво точно правят служителите им докато са хоумофис. 
Една такава програма например е Perfect Surveillance Tool, която струва 940 евро на компютър. Според анкета, направена 
от специалиста по корпоративен софтуер Vmware, 63% от френските предприятия са въвели или предвиждат въвеждането 
на инструменти с цел засилването на контрола над своите служители, които работят от къщи. Тук става дума за наблюдение 
от разстояние. 
Най-често прилаганият метод е наблюдение на електронната поща. В 37% от компаниите това се прави. На второ място е 
наблюдението върху сърфирането в интернет – прилагат го 36% от компаниите. Използва се също и видео наблоюдение в 
една четвърт от случаите. Изрично се подчертава, че това става под контрола на Cnil – националната комисия за 
информатика и свободи (френската комисия за защита на данните). Има също решение, което широко се прилага в САЩ – 
софтуер, който записва натискането на клавишите. Това се използва в 20% от предприятията. 
Служителите са недоволни 
В предприятията, които прилагат системи за наблюдение се регистрира увеличаване на процента на напусналите, а той е 
и по-висок, отколкото в сходни предприятия, които се въздържат от въвеждане на контрол. При липсата на прозрачност и 
при произволно измерване на производителността, работодателите рискуват да подкопаят доверието на работниците си.  
В същото време все повече предприятия подписват договори, в които се регламентира работата от вкъщи. Така се 
наблюдават две тенденции, които изглеждат противоречиви. От една страна има отлив от практиката на home-office. През 
септември само 21% от наетите са работили от вкъщи поне един ден седмично. Това е спад със 7% в сравнение с април. 
От друга страна Министерството на труда отбелязва, че броят на договорите, включващи home-office е скочил с 2700, което 
е ръст от 37% в сравнение с цялата 2020 г., макар че годината още не е приключила. Половината от тези договори 
предвиждат поне два дена седмично работа от вкъщи. 
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√ Европа притеснена от новия германски финансов министър 
Наследникът на Ангела Меркел, социал-демократът Олаф Шолц, ще поеме след десетина дена юздите на управлението 
на Германия, след като миналата сряда беше договорено коалиционното споразумение със Зелените и Либералите. 
Председателят на Свободната демократическа партия Кристиян Линднер е една от сензациите в новия екип. Той ще поеме 
твърде желания пост на министър на финансите. 
Макар че партията му зае едва четвърто място на парламентарните избори, той получи това, което искаше от самото начало 
– ключа от съкровищницата, коментира RFI. Това е голям успех за този енергичен мъж в средата на 40-те си години, 
известен още като любител на хубавите автомобили. Той е спасителят на своята партия, СвДП, но също така и посредствен 
предприемач. Първият му старт-ъп, създаден с помощта на публични средства, претърпя пълно фиаско. И това неговите 
противници не пропускат да му напомнят. 
В Германия, където икономиката има по-голямо значение от армията или дипломацията, постът на министър на финансите 
е стратегически. Това е най-могъщият министър в правителството. И неговата власт излиза далеч извън националните 
граници. Той може да наложи диктата си в останалата част на еврозоната. Така в миналото правеше Волфган Шойбле с 
Гърция по време на дълговата ѝ криза. Кристиян Линднер е по-скоро негов идеологически наследник, тъй като той сам се 
определя като страстен привърженик на бюджетния консерватизъм. 
Твърдата му позиция поражда много критики и притеснения в Европа 
„Той представлява смъртна опасност за Европа, по-лоша от Русия“, пророкува нобеловият лауреат за икономика, 
американецът Джоузеф Щиглиц в интервю в сериозния левоцентристки немски ежедневник „Die Zeit“. От седмици 
вероятната номинация на Линднер предизвиква разгорещени дебати в европейската преса. Той самият подхрани 
страховете на партньорите си от Южна Европа, като декларира преди няколко дни, че „Германия трябва да гарантира 
стабилността пред заплахата от инфлация“. Мнозина френски наблюдатели признават, че като финансов министър ще 
бъде проблем за Париж. За разлика от предшественика му на поста Олаф Шолц, той например трудно би приел нов план 
за европейско възстановяване, финансиран с взаимно поемане на задълженията като този, който беше осъществен през 
лятото с цел преодоляване на икономическата криза, свързана с Ковид. 
Кристиян Линднер обяви, че е за стриктно прилагане на договора от Маастрихт за публичен дефицит не по-голям от 3% от 
БВП. 
Прилагането на това правило, както и на правилото за размера на дълга, който не трябва да превишава 60% от БВП, беше 
замразено по време на пандемията. Комисията има намерение да представи в идните месеци проект за реформа на този 
пакт за стабилност, който вече е считан за непригоден да стимулира растежа. Очаква се разгорещен дебат с италианския 
комисар Паоло Джентолони, който се обявява категорично за неговото смекчаване. 
Преди да се сблъска в Брюксел в търсене на компромис с френския си колега, първата битка, която ще трябва да води 
новият силен човек в Берлин ще бъде на вътрешната сцена с министъра на икономиката. Роберт Хабек, съпредседател на 
партията на Зелените, който пое суперминистерството на икономиката и климата, пледира за увеличаване на разходите и 
заемите с цел ускоряване на енергийния преход. Нищо изненадващо: трите партии се договориха да наложат бюджетни 
ограничения, така че германският дълг да не надхвърли 0,35% от БВП. Това обаче означава, че ще трябва да хитруват, за 
да поемат вероятното покачване на публичните разходи. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Само пред БНТ говори собственикът на изгорелия на АМ Струма" автобус. За разследването и контрола на пътя - 
Магдалена Милтенова от Конфедерацията на автобусните превозвачи и пътния експерт Диана Русинова. 

- Какво трябва да включва Бюджет 2022 - бившият финансов министър Милен Велчев. 
- Преговорите в сектор "Здравеопазване" - какви промени предлага Българският лекарски съюз? Говори 

председателят на съсловната организация - д-р Иван Маджаров. 
- Времето през декември - прогнозата на синоптиците и още: подготвени ли са шофьорите за пътуване при зимни 

условия - каква е актуалната обстановка по пътищата. 
- Новата система за билетите - дискусия с общинските съветници Зафир Зарков и Борис Бонев.  

БТВ, „Тази сутрин" 
- Европа изправена пред пета Ковид вълна. Кога новият по-заразен вариант „Омикрон" ще стигне до България? 

Коментар на доц. Любомира Гломб и проф. Огнян Кунчев 
- 20% увеличение на заплатата след ваксиниране. На живо от Белица, има ли желаещи? 
- „Времеви билет" за градския транспорт в София и забрана за пиратки. От кога влизат в сила новите правила - гост 

председателят на Столичният общински съвет Георги Георгиев. 
- Защо стратегията на Ивайло от „Фермата" не успя да го отведе до финала? 

НТВ, „Здравей, България" 
- Ще ни върне ли Омикрон в началото на пандемията и трябва ли да има още мерки и ограничения, заради новия 

вариант на COVID-19? 
- Зимата е тук. НА ЖИВО: Каква е обстановката по пътищата заради очаквания снеговалеж? 
- След фурора в италианския „X Фактор". 16-годишната българка Никол Паласчева, която грабна сърцата на 

публиката. 
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√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Пенсиите без COVID бонус на 7 януари - хем вдигнати с 84 лв., хем реално ще са с 33,50 лв. по-малки 
в. Монитор - 2500 машини в битка със снега през зимата 
в. Телеграф - Гонят ни да ядем на тротоара 
в. Труд - Афера за милиони с човек на Кирчо 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Идея към социалния министър: Минималната заплата да се договаря според професията 
в. 24 часа - Нетърпеливите чакат кабинет на 8.XII., по-вероятно е около Коледа 
в. 24 часа - Конституционалисти: Притискат Гешев за оставка с екстравагантни идеи 
в. Монитор - 2 бона глоба за заря от терасата 
в. Монитор - Износът на ток се увеличил 2,3 пъти за година 
в. Телеграф - Румен Гечев от БСП обяви: Министерските кресла по схемата 8:4:3:2 
в. Телеграф - Връхлитат ни сняг и виелици 
в. Труд - Условията за бизнес стават все по-лоши 
в. Труд - Всеки пети работи нелегално 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Симеон Дянков, бивш вицепремиер и министър на финансите: Ще има стабилно управление, не просто 
преходно правителство 
в. Монитор - Проф. Генчо Начев: Говорещите срещу ваксинацията и мерките са заплаха за националната сигурност 
в. Телеграф - Политологът д-р Станислав Бачев: Преговорите за кабинет да се водят в парламента 
в. Труд - Ива Лазарова, изп. директор на Института за: развитие на публичната среда, пред "Труд": Машините намалиха 
избирателната активност с 10 процента 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Omicron и двете пропуснати букви 
в. Монитор - На 1 септември на училище 
в. Телеграф - Старт на втория срок след Нова година 
в. Труд - Либералните медии и - Конституцията мисия невъзможна 
в. Труд - Как лобизмът завладя Министерство на правосъдието 
 
√ Предстоящи събития в страната на 30 ноември 
София. 

- Oт 09.00 ч. на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще се срещне със заместник-генералния секретар на ООН и 
изпълнителен директор на Фонда на ООН за населението Наталия Канем. 

- От 9.00 ч. в храм „Св. Андрей" ще бъде отслужена архиерейска света литургия. 
- От 9.00 ч. Пленумът на ВСС ще проведе заседание. 
- От 9.30 ч. в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет Съдийската колегия ще проведе заседание. 
- От 14.30 ч. в зала "Пресцентър" на МРРБ министър Виолета Комитова ще обяви резултатите от проверката на пътя 

Драгичево - Долна Диканя. 
- 10.00 ч. Министерство на образованието и науката организира онлайн кръгла маса на тема „Пътна карта на 

политиките за учители". 
- От 11.00 ч. в зала „Луна" на БСК ще се състои пресконференция на тема: „Предизвикателството: Застаряване на 

работната сила. Как отделните поколения да работят по-добре заедно?". 
- От 15.00 ч. в централата на АБВ ще се състои пресконференция. 
- От 18.00 ч. в Американския център на Столична библиотека ще се състоят Юбилейни четения в чест на 80-

годишнината на Иван Цанев. 
*** 
Благоевград 

- От 11.00 ч. в зала 5 на Община Благоевград кметът Илко Стоянов ще даде пресконференция по актуални теми, 
свързани с развитието на Благоевград. 

*** 
Бургас 

- От 9.00 ч. в Културния дом на нефтохимика ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Бургас. 
- От 19.00 ч. в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне постановката „Лазарици". 
- От 19.00 ч. в Държавна опера Бургас ще започне „Кармина Бурана". 
- От 19.00 ч. в Културен дом на нефтохимика ще започне „Изневери в повече". 

*** 
Добрич 

- От 14.45 ч. в Младежки център - Добрич ще се състои среща дискусия по повод Световния ден за борба с ХИВ/СПИН 
- От 19.00 ч. в Драматичен театър „Йордан Йовков" ще се състои спектакъл „Женско царство" от Ст. Л. Костов на 

Драматичен театър „Йордан Йовков". 
*** 
Пловдив 
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- От 10.00 часа в Парк хотел Санкт Петербург, конферентна зала „Пълдин" ще се състои обществено обсъждане на 
Плана за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд. 

*** 
Стара Загора 

- От 19.00 ч. в Драматичен театър ще бъде представена постановката „Чичовци". 
*** 
Търговище 

- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Големанов". 
*** 
Шумен 

- От 17.00 ч. в голяма зала на НЧ „Напредък-1969" ще се състои презентация и заключителна изява по младежки 
проект. 

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

