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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

АИКБ 
 
√ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БИЗНЕСА ОБСЪДИХА С ВИЦЕПРЕМИЕРА КОРНЕЛИЯ НИНОВА СПЕШНИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ЦЕНАТА 
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА  
Национално представителните организации на работодателите – 
АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ обсъдиха с вицепремиера и 
министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова спешни 
компенсации за цената на електроенергията за месеците 
декември 2021 – март 2022. За работодателските организации 
подкрепата трябва да е в размер на 75% от разликата между 
прогнозната цена на КЕВР и цената на борсата. 
Петте организации бяха единодушни, че не бива да бъде поставян 
таван на компенсациите, тъй като цената на електроенергията е 
непредсказуема и има вероятност през януари на европейските 
пазари да достигне нива от над 600 евро за мегават час. АИКБ, БСК, 
БТПП, КРИБ и ССИ обаче считат, че е задължително да се въведе 
долен праг от 150 лв., за да се избегне свръхкомпенсиране при 
някои предприятия. 
Като основни източници на финансиране за компенсациите бяха 
посочени извънредните приходи от ДДС в бюджета, излишъка на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, както 
и извънредната печалба на АЕЦ, НЕК и другите производители. За представителите на бизнеса компенсирането на 
безпрецедентно високите цени на електроенергията в България е най-важната и спешна задача пред правителството и 
очакват решение за нея да бъде дадено още тази седмица. 
Работодателските организации бяха категорични, че Европейската комисия е дала възможност всяка държава-членка да 
изработи и прилага собствен механизъм за компенсации.  В България на пазара „Ден напред“  за 21 декември за 
мегаватчас е  669,61 лв., при прогнозна пазарна цена, (според която е определена цената за бита) от 119 лв. Според 
изчисленията на работодателските организации при тези цени свръхпечалбата на АЕЦ „Козлодуй“ само за месец декември 
ще е в размер на над 400 млн. лв. Добрата новина за страната ни е, че тези надвзети от предприятията суми остават в у нас 
и с тях може и трябва да се компенсират 630–те хиляди потребители на свободния пазар. 
По думите на Корнелия Нинова до дни ще бъде обявен компенсаторен механизъм за подпомагане на бизнеса и 
енергийните дружества. Тя заяви, че е привърженик на мораториума, защото така се предпазват домакинствата и 
семействата, но той трябва да върви заедно с компенсаторни мерки за бизнеса и доставчиците на услуги от общ интерес – 
електроразпределителни дружества, топлофикации и „В и К“ дружества. Министърът на икономиката и индустрията беше 
категорична, че не само мерките са важни, но и бързината, с която ще се прилагат. 
По време на срещата с работодателските организации са обсъдени още продължаването на антикризисните мерки през 
2022 г. за пострадалите сектори с ограничения в работата, възстановяването на работата на Националния икономически 
съвет, препоръки към Бюджет 2022, намаляването на административната тежест, за което представителите на бизнеса са 
внесли 200 предложения за отпадане или промени в подзаконови нормативни актове, финансирането и подкрепата за 
инвестиции  на микро, малките и средни предприятия. 
 
БНТ 
 
√ Васил Велев: Не може да има таван за компенсациите, те трябва да са функция на цената  
Не може да има таван на компенсациите заради високите цени на тока, те трябва да са функцията на цената. За 
това обяви в студиото на "Денят започва" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев. 
За бизнеса това, което ние предлагаме е възстановяване на надвзетите суми от енергетиката, подобна мярка ще даде 
предсказуемост, посочва Велев. 
"Разликата между борсовата цена и цената по мораториум за домакинствата, от нея три-четвърти да се 
компенсира, да се възстанови", обясни Васил Велев. 
Цените за бизнеса ще е възможно да отидат и над 1000 лв за януари 2022, прогнозира Велев. 
Той допълни, че Министерския съвет продължават обсъжданията на този въпрос, но АИКБ не участва в тях. 
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На въпроса дали липсата на мерки ще доведе до съкращения и вълна на безработица, Васил Велев отговори така: 
"Всичко зависи от тази абсолютно екстремна извънредна ситуация с цента на енергията. Имаме златен шанс не да 
съкращаваме, а да назначаваме, защото се преразпределят, скъсяват се веригите на доставки. Има голям интерес 
към нашите предприятия, които да поемат доставки, които са били досега от Далечния изток, и това което пречи 
е неяснотата и екстремните цени на електроенергията. Ако те бъдат разумно компенсирани, така както правят 
на другите места, където има такива явления в ЕС, ние имаме възможността не да съкращаваме, а да назначаваме и 
увеличаваме заплатите, увеличавайки с двуцифрен процент продажбите на нашите предприятия", заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
За повече информация вижте видеото. 
 
NOVA NEWS 
 
√ Какви ще са компенсациите за бизнеса? 
Темата коментира председателят на УС на АИКБ Васил Велев 
Вицепремиерът Корнелия Нинова обяви, че държавата ще предприеме компенсаторни мерки по отношение на бизнеса 
заради цената на тока.  
По този повод председателят на УС на АИКБ Васил Велев заяви за "Твоят ден", че общо 630 000 потребители на свободния 
пазар ще бъдат компенсирани. "Разумен праг на компенсиране е 150 лв. Това е цената при продажба на ток при 
себестойност и нормална печалба. Днес цената е 670 лв. на мегаватчаса", обясни той. Според него тя изсмуква жизнените 
сили на икономиката. 
По думите му 217 лв. е предложената помощ за мегаватчас за декември. "Сумата е на база на месец ноември.  Има 
затворени предприятия, тези които са енергоинтензивни, не са неефективни", коментира Велев.  
Повече по темата гледайте във видеото. 
 
Мениджър 
 
√ Васил Велев за цените на тока: С мораториум или решение на парламента не става 
Не може да има таван на компенсациите заради високите цени на тока, те трябва да са функцията на цената. Това заяви 
пред БНТ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
„За бизнеса това, което ние предлагаме от няколко месеца и се реализира частично през последните месеци, е 
възстановяване на надвзетите суми от енергетиката. Разликата между борсовата цена и цената по мораториум за 
домакинствата, от нея три-четвърти да се компенсира, да се възстанови“, каза той. 
Председателят на АИКБ обясни, че разликата между цената за бита и тази за бизнеса и обществените институции остава в 
страната. 
„Огромната разлика от 450 лева на мегават час за цената на тока не заминава нанякъде, а се складира в АЕЦ „Козлодуй“, 
НЕК и на места, откъдето лесно може да бъде взета и върната на хората, които са изработили тези пари“, коментира Велев, 
като добави, че очаква днес или утре да има решение за компенсациите. 
Той заяви, че е нужно занапред да има предсказуемост. „Как колегите предприемачи и директори на предприятия да 
планират производствения процес? На какви нива да оперират? На такива, каквито очакваме без компенсации - при това 
положение е по-добре да затварят и да освобождават работници“, коментира Велев. 
Велев прогнозира, че цените за бизнеса ще е възможно да отидат и над 1000 лв за януари 2022 г. 
Според него трябва да се действа, докато има екстремни цени. 
„Госпожа Нинова добре разбира каква е ситуацията в индустрията. България е една сравнително добре развита 
индустриална страна. По дял на индустрията в брутния вътрешен продукт ние сме с една четвъртък по-голям дял от 
средноевропейския. За да се разтопи един метал, той трябва да се нагрее. За това трябва електроенергия. С мораториум и 
решение на парламента не става“ каза Велев. 
На въпроса дали липсата на мерки ще доведе до съкращения и вълна на безработица, Васил Велев отговори, че всичко 
зависи от абсолютно екстремна извънредна ситуация с цента на енергията. 
„Имаме златен шанс не да съкращаваме, а да назначаваме, защото се преразпределят, скъсяват се веригите на доставки. 
Има голям интерес към нашите предприятия, които да поемат доставки, които са били досега от Далечния изток, и това 
което пречи е неяснотата и екстремните цени на електроенергията. Ако те бъдат разумно компенсирани, така както правят 
на другите места, където има такива явления в ЕС, ние имаме възможността не да съкращаваме, а да назначаваме и 
увеличаваме заплатите, увеличавайки с двуцифрен процент продажбите на нашите предприятия", заяви председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 
Actualno.com 
 
√ Васил Велев: Не може да има таван на компенсациите за екстремните цени на тока 
Не може да има таван на компенсациите заради високите цени на тока, те трябва да са функцията на цената. За това настоя 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Според него, бюджетът е на излишък в края на годината и има около 5 млрд. лева, които за няколко дни могат да се 
изхарчат. Ние в момента имаме златен шанс не да съкращаваме, а да назначаваме хора. Това, което пречи е екстремните 
цени на електроенергията, посочи Велев пред БНТ. 

https://bntnews.bg/news/vasil-velev-ne-mozhe-da-ima-tavan-za-kompensaciite-te-tryabva-da-sa-funkciya-na-cenata-1179407news.html
https://nova.bg/news/view/2021/12/21/350694/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/
https://bntnews.bg/news/vasil-velev-ne-mozhe-da-ima-tavan-za-kompensaciite-te-tryabva-da-sa-funkciya-na-cenata-1179407news.html
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По думите му огромната разлика от 450 лева на мегават час за цената на тока не заминава нанякъде, а се складира в АЕЦ 
„Козлодуй“, НЕК и на места, откъдето лесно може да бъде взета и върната на хората.  
Велев иска предсказуемост и занапред, иначе как директорите на предприятия да оперират, на какви нива. Трябва да има 
предсказуемост, защото светът около нас има в пъти по-добри цени, настоя Васил Велев.  
Според Велев трябва да се действа, докато има екстремни цени. „Госпожа Нинова добре разбира каква е ситуацията в 
индустрията. България е една добре развита индустриална страна, но с мораториум или с решение на парламента не 
става“, изтъкна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
 
News.bg 
 
√ Васил Велев: С мораториум или с решение на парламента за тока не става  
Огромната разлика от 450 лева на мегават час за цената на тока не заминава нанякъде, а се складира в АЕЦ "Козлодуй", 
НЕК и на места, откъдето лесно може да бъде взета и върната на хората. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев 
пред БНТ. 
Той иска предсказуемост и занапред, иначе как директорите на предприятия да оперират, на какви нива. Трябва да има 
предсказуемост, защото светът около нас има в пъти по-добри цени, посочи Велев. 
Според него трябва да се действа, докато има екстремни цени. "Госпожа Нинова добре разбира каква е ситуацията в 
индустрията. България е една добре развита индустриална страна, но с мораториум или с решение на парламента не 
става", категоричен бе Велев. 
Той посочи, че не може да има таван на компенсациите, а те трябва да са функцията на цената. Бюджетът е на излишък в 
края на годината и има около 5 млрд. лева, които за няколко дни могат да се изхарчат. Ние в момента имаме златен шанс 
не да съкращаваме, а да назначаваме хора. Това, което пречи е екстремните цени на електроенергията, посочи Велев. 
 
24 часа 
 
√ Бизнесът иска компенсация от 217 лв. за мегаватчас за декември  
Компенсация в размер на 217 лв. за мегаватчас за декември иска бизнесът. Това е 75% от разликата между цената на тока 
за бита и борсовата. Това каза председателят на АИКБ Васил Велев след среща на работодателските организации с 
вицепремиера и министър на икономиката Корнелия Нинова. 
Тя увери, че ще се направи всичко възможно да се вземат мерки за помощ на бизнеса още за декември месец. "Ако до 
края на годината не вземем мерки за тока, догодина може да е късно", каза Нинова. 
Работодателите са предложили да има долен праг на помощта - 150 лв., но според тях не трябва да има горен, защото 
цените са непредсказуеми. Средствата за компенсацията пък могат да дойдат от свръхпечалбите например на АЕЦ 
"Козлодуй" - за декември например ще са нужни около 400 млн. лв., което е печалбата на "Козлодуй" само ьа месец. Да 
продължат да действат антиковид мерките и след 1 януари догодина, да се работи заедно по предложения за бюджета за 
догодина, да се намали административната тежест и да се възстанови работата на Националния икономически съвет са 
другите неща, за които са се разбрали на срещата бизнес и държава. 
 
БНР 
 
√ Нинова: Бизнесът ще получи компенсация за цената на тока през декември  
Бизнесът ще получи компенсация за цената на тока през декември, съобщи вицепремиерът Корнелия Нинова след среща 
с работодателските организации. В какъв размер ще е компенсацията ще стане ясно до края на тази седмица. 
Бизнесът настоя за компенсация от 217 лева на мегаватчас за декември при 110 лева за ноември. 
От началото на януари работодателите предлагат помощта да бъде в размер на 75% от разликата между борсовата и 
прогнозната цена на КЕВР, съобщи Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. Той се аргументира с 
непрекъснатото нарастване на цените, като за пример посочи утрешната на борсовия пазар от 670 лева за мегаватчас. 
"Средства за компенсиране на потребителите на еленергия има и те са в България. Те се трупат като свръхпечалби в 
енергопроизводителите. И това са такива числа, каквито никога не са се случвали. Само за един месец, например, АЕЦ 
"Козлодуй" при тези нива би спечелил от порядъка на 600 милиона лева - за един месец“. 
А вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова заяви: 
"Аз лично съм привърженик на мораториума, защото смятам, че така помагаме на домакинствата и на семействата, но 
такъв мораториум трябва да върви заедно с компенсаторни мерки за българската икономика, за българските фирми". 
Нинова съобщи още, че ще продължат и мерките в подкрепа на бизнеса "60 на 40" и "80 на 20". 
 
НОВА ТВ 
 
√ До дни стават ясни мерките за бизнеса заради високите цени на тока  
До дни ще бъдат обявени мерките, с които да се компенсира бизнесът заради високите цени на тока. Това се налага, 
защото приетият мораториум важи само за битовите абонати. Възможните механизми бяха обсъдени на среща между 
министъра на икономиката Корнелия Нинова и работодателски организации. 
Мораториумът върху цените на тока, парното и водата за битовите потребители е в сила от петък. За бизнеса обаче цените 
на електроенергията остават свободни. Затова се търси вариант за нови мерки в помощ на работодателите. 
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„Освен, че е важна помощта, е важно и кога ще бъде дадена тя, затова бързаме и за декември да има компенсации”, 
съобщи Нинова. 
Бизнесът е притеснен и няма време да чака, защото цените на борсата всеки ден растат и са непредвидими, предупреди 
Васил Велев, председател на АИКБ. 
„Цената за утре в България е 670 лв. Ние очакваме буквално вдругиден решение за месец декември и яснота за януари, 
защото бизнесът трябва да има предсказуемост”, посочи той. 
„Важно е още сега да се направи. Януари ще е късно, за редица фирми разбирам, че са в такива затруднения и че ще 
започнат да затварят”, добави Нинова. Според работодателите пари за компенсации могат да се намерят. 
„Средства има и те са в България. И те се трупат като свръх печалби в енергопроизводителите и това са такива числа, 
каквито не са се случвали - само за един месец АЕЦ „Козлодуй” при тези нива би спечелил от порядъка на 600 млн. лв. за 
един месец, до края на март би спечелил над 2,5 млрд лв. при тези цени”, смята Велев. 
Бизнесът предлага да има компенсации за всяка фирма, която купува ток на цена над 150 лева за мегаватчас. 
„Ние не смятаме, че трябва да има таван, тъй като цените са непредсказуеми - никой не може да каже дали тези близо 700 
лева са таван или втори етаж на пететажна сграда”, добави още той. 
А от „Дондуков” 1 предупредиха - да се внимава какво ще стане, след като изтече мораториумът за битовите абонати. 
„Много е важно този мораториум, който ще има временен ефект, и наистина потребителите не трябва да поемат цената 
на проблемите, генерирани с години в енергийната система. Но не трябва да се допуска след края на мораториума той да 
създаде други големи проблеми”, смята държавният глава. Радев предупреди и за друго 
„Ще бъда по същия начин критичен там, където има проблеми”, категоричен беше той. На този етап мораториумът е в 
сила до 31 март, но вече има индикации, че може да падне и по-рано. 
За повече информация вижте видеото. 
 
БТВ 
 
√ Нинова: Решение за компенсации на бизнеса за тока ще има до края на седмицата 
Бизнесът се обяви против въвеждането на таван при компенсациите за тока 
Наложеният мораториум върху действията на КЕВР се цел предпазване на битовите потребители от нарастването на цените 
на тока  трябва да върви ръка за ръка с компенсаторни мерки за бизнеса, заяви вицепремиерът и министър на икономиката 
и индустрията Корнелия Нинова на брифинг след среща с работодателските организации. 
В момента се водят разговори за въвеждането на такъв механизъм с колегата и от енергийното министерство и другите 
членове на кабинета и ще има резултат до края на седмицата. Компенсациите ще обхванат и настоящият месец декември, 
каза Нинова. 
Министерството на икономиката и индустрията иска мерките за подпомагане на фирмите срещу последствията от 
пандемията – 80/20 и 60/40, да бъдат продължени и следващата година, тъй като изтичат в края на декември, каза Нинова. 
Заедно с бизнеса ще се работи по предложения за изготвяне на бюджета за 2021 г., съобщи Нинова. 
Като средносрочни цели на срещата с бизнеса е обсъдено да се положат реални усилия за намаляване на бюрократичната 
тежест за бизнеса. Внесени са предложения от работодателите и икономическото министерство започва да работи по тях. 
Ще се работи и за обвързването на образованието с икономиката, осигуряването на квалифицирана работна ръка и 
облекчаване на условията за финансиране на малките, средните фирми и микропредприятия чрез средства по Плана за 
възстановяване и устойчивост. 
Нинова се надява тези срещи с бизнеса да бъдат регулярни, председателят на АИКБ Васил Велев също се обяви за 
възстановяване на Националния икономически съвет при ресорния министър. 
Положението на бизнеса в момента е много тежко. Цената на мегаватчас във вторник ще е 670 лв. Цените в САЩ са под 50 
долара - такива са и в Русия, и в Турция. В Сърбия е фиксирана - 66,72 евро. Тоест нашите конкуренти, извън ЕС, се снабдяват 
с цени в порядъка на 4-5 пъти по-ниски от актуалните у нас днес, каза Велев. 
„Важно е бързо да се изработи устойчив механизъм, който да действа в такива екстремни ситуации. Ние очакваме решение 
за декември и яснота за януари, защото бизнесът трябва да има предсказуемост, за да може да прави своите планове. 
Самите ние предложихме да има праг на компенсиране, за да няма прекомпенсиране. Разумен такъв праг за нас е 150 лв., 
защото това би била цената за всички, ако имаме регулиран пазар днес със съответната разумна печалба за всички 
производители на електроенергия. Ние не смятаме, че трябва да има таван на компенасацията“, заяви Велев. 
„Не смятаме, че трябва да има таван на компенсация на тока. Никой не може да каже дали тази цена сега от 700 лева е 
тавана на нарастване на цената на тока. Фючърсите показват за януари същата цена, но в евро“, заяви председателят на 
АИКБ. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Дарик 
 
√ Нинова обяви мерките, набелязани след среща с бизнеса  
В резултат на кризите - здравната и енергийната, има една непредвидимост. Набелязахме мерки, които трябва да 
предприемем веднага. До дни ще обявим компесаторни механизми за бизнеса в резултат на наложения мораториум за 
цените на енергоизточниците. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова след среща с 
работодателските организации, които осигуряват над 80% от работните места в България, по актуални теми, свързани с 
цената на електроенергията, бизнес климата и мерки за подкрепа на икономиката. 

https://nova.bg/news/view/2021/12/20/350639/%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/ninova-reshenie-za-kompensacii-na-biznesa-zaradi-toka-shte-ima-do-kraja-na-sedmicata.html
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Краткосрочни мерки: 
- Да намерим компенсаторен механизъм за бизнеса в резултат на наложения мораториум; 
- Мерките 80/20, 60/40 да продължат и след 1 януари 2022 г.; 
- Заедно с бизнеса да се работи по предложения за изготвяне на бюджета за следващата година; 

Средносрочни мерки: 
- Българскяит бизнес да бъде освободен от излишните административни тежести, които отнемат време, средства и 

човешки ресурси; 
- Образованието да бъде обвързано с икономиката и за осигуряване на професионални кадри за икономиката ни; 
- Намиране на начин за облекчаване на финансирането на малките и средните предприятия. 

Срещите между министърът на икономиката и бизнеса ще бъдат регулярни, появи Нинова. 
Цените растат непредсказуемо и са в пъти по-високи от очакваните и от тези, които бяха миналата година. Във всички 
страни се взимат мерки. За да бъде българската икономика, българската индустрия конкурентоспособна трябва да 
получава енергия на подобни цени каквито получават конкурентите й, посочи председателят на АИКБ Васил Велев. 
Цените в САЩ са под 50 долара - такива са и в Русия, и в Турция. В Сърбия е фиксирана - 66,72 евро. Тоест нашите 
конкуренти, извън ЕС, се снабдяват с цени в порядъка на 4-5 пъти по-ниски от актуалните у нас днес, добави Велев. 
Важно е бързо да се изработи устойчив механизъм, който да действа в такива екстремни ситуации. Ние очакваме решение 
за декември и яснота за януари, защото бизнесът трябва да има предсказуемост, за да може да прави своите планове. 
Самите ние предложихме да има праг на компенсиране, за да няма прекомпенсиране. Разумен такъв праг за нас е 150 лв., 
защото това би била цената за всички, ако имаме регулиран пазар днес със съответната разумна печалба за всички 
производители на електроенергия. Ние не смятаме, че трябва да има таван на компенасацията, посочи още той. 
Председателят на АИКБ посочи още, че са предложили да се възстанови работата на Националния икономически съвет. 
 
БНТ 
 
√ Нинова: До дни ще има конкретен механизъм за компенсация на бизнеса заради мораториума  
Мерки за подпомагане на икономиката в условията на енергийната криза и наложения мораториум върху цените на 
тока обсъдиха на среща вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова и представители на 
работодателските организации у нас. 
Основната цел е да се осигури предсказуемост за българския бизнес в условията на здравна и енергийна кризи. 
До дни се очаква да бъде обявен компенсаторен механизъм за бизнеса във връзка с наложения мораториум за цените на 
тока. В момента текат разговори по темата с премиера и ресорните министри. 
И Нинова, и работодателите са единодушни, че обезщетенията трябва да влязат в сила още от този месец, защото в 
противен случаи има бизнеси, които ще затворят. 
Нинова изтъкна, че е привърженик на мораториума, защото той помага на домакинствата, но влизането му в сила трябва 
да е обвързано с компенсаторни мерки за българските фирми, за електроразпределителните дружества, за ЕСО сектора и 
ВиК дружествата, които заради мораториума ще претъпят загуби. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че работодателите са предложили 
минимален праг на компенсиране от 150 лв., както и да няма таван за обезщетението, тъй като цените са непредсказуеми 
и никой не може да каже дали няма да има още по-голямо поскъпване. 
Велев изтъкна, че за да бъде конкурентноспособна, българската индустрия трябва да потребява енергия при условия, 
близки до тези на конкурентите ѝ. Страните извън ЕС обаче се снабдяват на 4 - 5 пъти по-ниски цени. Той направи 
сравнение: утрешната цена на тока в България доближава 670 лв., в Сърбия цената на тока е фиксирана на 66,72 евро, в 
САЩ - под 50 долара. Подобни са стойностите и в Русия и Турция. 
Постигнато е и съгласие мерките за подпомагане на фирмите, засегнати от ковид кризата - 80 на 20 и 60 на 40 да продължат 
да работят и през 2022 г. 
Договорено е бизнесът да участва в предложенията за изготвяне на Бюджет 2022. Има много предложения за политики, 
които трябва да залегнат в план-сметката, допълни Корнелия Нинова. 
Като средносрочни цели на срещата е решено да се положат реални усилия за намаляване на административната тежест 
за бизнеса. Внесени са предложения от работодателите в тази посока и икономическото министерство започва да работи 
по тях. 
Ще се работи и за обвързването на образованието с икономиката, осигуряването на квалифицирана работна ръка и 
облекчаване на условията за финансиране на малките, средните и микропредприятията чрез средства по Плана за 
възстановяване и устойчивост. 
По време на срещата е взето решение разговорите да станат регулярни като продължат през работни групи, така че 
мерките за компенсиране на бизнеса да влязат в сила възможно най-бързо. 
 
Economic.bg 
 
√ Бизнecът пpeдлoжи cвoя фopмyлa зa ĸoмпeнcaциитe зa cĸъпия тoĸ 
Mopaтopиyмът нa тoĸa тpябвa дa въpви зaeднo c ĸoмпeнcaции зa ECO, BиK ceĸтopa и eлeĸтpopaзпpeдeлитeлнитe 
дpyжecтвa, oбяви Hинoвa, въпpeĸи чe тe нe ca пoд шaпĸaтa нa нeйнoтo миниcтepcтвo 
Гoлeмият бизнec в лицeтo нa чeтиpитe paбoтoдaтeлcĸи opгaнизaции AИKБ, БCK, БTΠΠ, ĸaĸтo и oтдeлни бpaншoви 
opгaнизaции нacтoявaт вeднaгa дa бъдaт oбявeни мepĸи зa ĸoмпeнcaция нa фиpмитe зapaди cĸъпия тoĸ. Cлyжeбният 
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ĸaбинeт нa Cтeфaн Янeв бe пpeдвидил пoдĸpeпa caмo зa oĸтoмвpи и нoeмвpи и зa дeĸeмвpи липcвa, имeннo ceгa цeнитe 
нa cвoбoдния пaзap ca нa нeвиждaнo виcoĸи нивa. 
Бизнecът пpeдyпpeди, чe пpoизвoдcтвa вeчe cпиpaт или пpeдвиждaт дa cпpaт paбoтa зapaди cĸъпaтa eлeĸтpoeнepгия. Toвa 
cтaнa яcнo нa пpecĸoнфepeнция cлeд cpeщa мeждy paбoтoдaтeлитe и миниcтъpa нa иĸoнoмиĸaтa и индycтpиятa Kopнeлия 
Hинoвa. 
Фиpмитe oбaчe нe ca нaпълнo cъглacни c нoвaтa идeя, гpyбo oпиcaнa oт пpeмиepa Kиpил Πeтĸoв в интepвю зa bТV в нeдeля. 
Πpeдлoжeниeтo e бизнecът дa бъдe ĸoмпeнcиpaн c пpoцeнт oт paзлиĸaтa мeждy пpoгнoзнaтa цeнa нa eлeĸтpoeнepгиятa, 
дaдeнa oт KEBP в cpeдaтa нa гoдинaтa, и тaзи нa cвoбoдния пaзap нa тoĸ, ĸoятo зa yтpe нaпpимep щe бъдe 606 лв. 
Πpeдceдaтeлят нa AИKБ Bacил Beлeв oбяви, чe ĸoмпaниитe иcĸa тoвa чиcлo дa бъдe 75% и зa paзлиĸa oт Kиpил Πeтĸoв – дa 
нямa тaвaн нa мaĸcимaлнaтa oбщa cyмa нa пoдĸpeпaтa. 
Beлeв oбяви, чe пpeдлaгaт и 150 лв. дoлeн пpaг зa ĸoмпeнcaциятa. B интepвютo cи в нeдeля Πeтĸoв нe yтoчни cyми. 
Πpeдлoжиxмe 150 лв. пpaг oтдoлy. Toвa би билa цeнaтa зa вcичĸи, aĸo имaмe peгyлиpaн пaзap днec. Hиe нe cмятaмe, чe 
тpябвa  дa имa тaвaн нa ĸoмпeнcaциятa, зaщoтo цeнитe ca нeпpeдcĸaзyeми. Hиĸoй нe мoжe дa ĸaжe дaли тeзи 700 лв. ca 
тaвaн или ca 2-pи eтaж oт нeбocтъpгaч“, ĸoмeнтиpa Beлeв cлeд cpeщaтa нa бизнeca c миниcтъpa нa иĸoнoмиĸaтa и 
индycтpиятa Kopнeлия Hинoвa. 
Toй пocoчи, чe e вaжнo бъpзo дa ce изpaбoти мexaнизъм, зaщoтo бизнecът имa нyждa oт пpeдвидимocт – дa знae дaли дa 
cъĸpaщaвa пepcoнaл, в ĸaĸъв oбeм пopъчĸи дa пpиeмa и нa ĸaĸви цeнoви нивa дa ги изпълнявa. Oчaĸвa ce мяpĸaтa дa бъдe 
oбявeнa във втopниĸ oт eнepгийния миниcтъp Aлeĸcaндъp Hиĸoлoв 
Hинoвa oбяви, чe мopaтopиyмът, ĸoйтo пapлaмeнтът пpиe въpxy цeнaтa нa тoĸa, пapнoтo и вoдaтa зa битoвитe пoтpeбитeли 
тpябвa дa въpви зaeднo c ĸoмпeнcaтopни мepĸи зa ECO, BиK ceĸтopa и eлeĸтpopaзпpeдeлитeлнитe дpyжecтвa, ĸoитo, в 
peзyлтaт нa тoзи мopaтopиyм, щe нaтpyпaт зaгyби“. 
Bъпpeĸи чe въпpocнитe дpyжecтвa пoпaдaт cъoтвeтнo в eнepгийнoтo миниcтepcтвo и тoвa нa MPPБ, Hинoвa oбяви, чe 
в пocлeднитe дни ce вoдят интeнзивни paзгoвopи пo тaзи линия. 
„Зa eĸипa нa миниcтepcтвoтo тoвa e aбcoлютнo зaдължитeлнa пъpвa cтъпĸa“, дoпълни индycтpиaлният миниcтъp. 
Beлeв oбяви, чe пpи тeзи цeни нa eлeĸтpoeнepгиятa caмo зa мeceц AEЦ „Koзлoдyй“ пeчeли пo 600 млн. лв., a дo ĸpaя нa 
мapт би cпeчeлил нaд 2.5 млpд. лв. 
Teзи пeчaлби oбaчe нe ca peзyлтaт нa инoвaции и пo-дoбpa paбoтa, a нa eдин cбъpĸaн пaзapeн мoдeл“, пocoчи Beлeв и 
Hинoвa дoпълни, чe „нaтpyпaнитe cвpъxпeчaлби биxмe иcĸaли дa ce изпoлзвaт зa ĸoмпeнcиpaнe в иĸoнoмиĸaтa“. 
Имeннo пo тoзи нaчин cтaвaшe и ĸoмпeнcaциятa зa cĸъпия тoĸ пpeз oĸтoмвpи и нoeмвpи - cxeмa, ĸoятo бe пpeдлoжeнa oт 
cлyжeбния ĸaбинeт. 
Mиниcтъpът нa индycтpиятa oбяви oщe, чe „щe внece“ пpeдлoжeниe мepĸитe „60/40“ и „80/20“ дa пpoдължaт и cлeд 1 
янyapи, a зaeднo c бизнeca щe paбoтят „пo пpeдлoжeния зa изгoтвянeтo нa Бюджeт 2022“. 
Kaтo дългocpoчнa мяpĸa зa бизнeca Hинoвa oбяви, чe щe ce paбoти пo пpoeĸтитe в Πлaнa зa възcтaнoвявaнe и ycтoйчивocт 
(ΠBУ) в чacттa, ĸoятo ĸacae бългapcĸитe фиpми, тaĸa чe дa ce възпoлзвaт oт cpeдcтвaтa, пpeднaзнaчeни зa бългapcĸaтa 
иĸoнoмиĸa. Πpипoмнямe, чe cлeд пpecтpyĸтypиpaнeтo нa Mиниcтepcĸи cъвeт въпpocитe пo eвpoфoндoвeтe и ΠBУ дo гoлямa 
cтeпeн ocтaвaт в pъцeтe нa миниcтъpa нa финaнcитe Aceн Bacилeв. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Ще има компенсации за бизнеса, Нинова обеща намаляване на административната тежест 
Натрупаните свръхпечалби ще бъдат използвани за подпомагане на икономиката, обяви вицепремиерът  
Наложеният мораториум върху цените на тока трябва да върви ръка за ръка с компенсаторни мерки за бизнеса. Това заяви 
министърът на икономиката Корнелия Нинова. В момента се водят разговори за това и до края на седмицата ще има 
яснота. Компенсациите ще обхванат и настоящият месец декември. 
"Мерките за подпомагане на фирмите – "80/20" и "60/40" – са до края на декември. Екипът на министерството ще внесе 
предложение те да продължават и след 1 януари", каза още Нинова след среща с работодателските организации. 
Тя подчерта, че с работодателите са се договори да работят по предложения за изготвяне на бюджета за 2022 г. 
"Решени сме политическото клише за намаляване на административната тежест да стане реалност. Готови сме да 
освободим бизнеса от административната тежест", посочи Нинова. 
"Натрупаните свръхпечалби бихме искали да се използват за подпомагане на икономиката и дружествата, които ще 
изпитват затруднения заради мораториума. Бързаме да има и за декември компенсации", допълни вицепремиерът. 
Председателят на АИКБ Васил Велев съобщи, че настояват компенсациите да нямат таван, а прагът да е 150 лв. 
"670 лв. е цената на електроенергия за утре в пазара "ден напред". Очакванията са за подобни цени и през януари. Те 
растат почти непредсказуемо и са в пъти по-високи от очакваните и от миналогодишните", заяви Велев. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Дневник  
 
√ Нинова обеща компенсация на засегнатия от мораториума бизнес 
Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова обяви, че е привърженик на мораториума 
върху повишението на енергийните цени, но посочи, че той трябва да е съпроводен от компенсаторни мерки за засегнатите 
от това бизнеси. Тя изреди конкретно електроразпределителните дружества, Енергийния системен оператор, ВиК 
дружествата, чиито разходи растат и няма да бъдат компенсирани заради замразяването на цените на регулирания пазар. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/249739-shte-ima-kompensatsii-za-biznesa-ninova-obeshta-namalyavane-na-administrativnata-tezhest?utm_source=m.investor&utm_medium=Article_page&utm_campaign=RSS_2019
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В последните дни се водят интензивни разговори и до дни ще обявим тези механизми. За екипа на министерството това е 
абсолютно задължителна първа стъпка, обяви на брифинг Нинова след среща с представители на работодателските 
организации. Тя включва и компенсация за индустрията, която купува ток на борсата и която получи помощ за октомври и 
ноември, но до момента за декември не е предвидена. Допълни, че освен това ще предложи мерките за засегнатия от 
пандемията бизнес от типа 60/40 до действат и след края на годината, тъй като в момента срокът им е до края на декември. 
Ако до края на годината не вземем мерки, после може да е късно, допълни Нинова. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, посочи, че за утре цената на тока в в 
платформата "Ден напред" на енергийната борса е 670 лв. за мегаватчас, а прогнозата е тези нива да останат и през януари. 
Цените растат почти непредсказуемо и са в пъти по-високи от очакваните и от тези през миналата година. За да бъде 
конкурентна българската индустрия, трябва да получава енергия на подобни цени като конкурентите й, допълни той. Даде 
пример със страни извън ЕС, където електроенергията струва около 50 долара. 
Затова бизнесът предлага да има долен праг на подпомагане, който според организацията е 150 лв. - това би била цената 
за всички, ако пазарът бе регулиран, обясни Велев. В същото време според организацията не трябва да има таван на 
компенсациите, защото цените са непредсказуеми. "Не знаем тези 700 лв. дали са таван или втори етаж на небостъргач. 
Фючърсите за януари във Франция са за тази цена, но в евро", обяви Велев. Изчисли, че само за месец при тези цени АЕЦ 
"Козлодуй" ще спечели 600 млн. лв., а до края на март - над 2.5 млрд. лв. 
Тъкмо от свръхпечалбата на производителите на енергия е идеята да се компенсират засегнатите - каквато бе практиката 
и при вече раздадените помощи за октомври и ноември. 
Велев отбеляза, че е важно бързо да се изработи устойчив механизъм, който да действа в такива екстремни ситуации, при 
които е налице "енергийна ламя". 
На срещата при Нинова е било обсъдено и възстановяването на националния икономически съвет. 
 
В. Монитор 
 
√ СЛЕД МОРАТОРИУМА ЗА ТОКА: Обмислят компенсации за бизнеса 
Компенсаторен механизъм в помощ на бизнеса след наложения мораториум на решенията на Комисията за енергийно и 
водно регулиране (КЕВР) обсъдиха вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова и 
представители на работодателските организации у нас. Това стана ясно по време на брифинг в ресорното ведомство. 
По думите на Нинова въвеждането на мораториум е "стъпка" в правилната посока, но то следва да бъде обзързано и 
механизми за компесация на българските икономика и фирми, електроразпределителните дружества, Електроенергийния 
системен оператор (ЕСО) и ВиК дружествата, които предстои ще натрупат сериозни задължения.  
"Те ще бъдат обявени до няколко дни", подчерта тя.  
Сред останалите краткосрочни мерки, които Нинова и работодателите са дискутирали, се нареждат още продължаването 
на схемите в помощ за бизнеса като 60:40 и 80:20 след 1 януари 2022 г. и съвместното подготвяне на идеи във връзка с 
приемането на бюджета за следващата година.  
В своето изявление ресорният министър поясни, че на срещата са дискутирани и дългосрочни мерки за намаляване на 
административната тежест за бизнеса, посредством отмяната или промяната на близо 200 подзаконови нормативни акта, 
обвързване на образованието и икономиката, а също и финансиране на малки, средни и микро предприятия.  
"Дългосрочно заедно ще работим по онази част от Плана за възстановяване и устойчивост, която касае малките, средните 
и микро предприятията, така че да можем да се възползваме от средствата, предназначени за страната", констатира тя, 
като допълни, че с работодателите са взели решение да провеждат подобни срещи редовно. 
Тя обобщи, че докато е на чело на икономическото ведомство екипът й ще работи за предвидимост и бързи резултати във 
връзка с вече набелязаните мерки.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пък коментира настоящите цени 
на елетроенергията и направи прогноза за тези, които ни очакват през 2022 г.  
"Цената за утре на пазара "ден напред" е 669,61 лева. Очакванията са цените да продължат да бъдат такива и в началото 
на следващата година. Те продължават да растат непредсказуемо и са в пъти по-високи от очакваните", заяви той, като 
подчерта, че за да бъдем конкурентоспособни на пазара, трябва да получаваме електроенергия на цени - подобни на тези 
за конкурентите ни. В крайна сметка обаче се оказва, че те биват снабдявани на четири или пет пъти по-ниски цени от 
актуалните за България днес.Същевренно, предприятията правят сериозни разходи  - "добавената стойност, която 
създават, се изземва от тази енергийна ламя и се складира в АЕЦ "Козлодуй", Национланата електрическа 
компания, другите производители на енергия, Фонда за сигурност на електроенергийната система и бюджета".  
Очаква се до няколко дни да бъде получено решението за цените на електроенергията през месец декември и яснота във 
връзка с тези за януари.  
"Предложихме да има долен праг на компенсиране - разумен такъв за нас е 150 лева, защото това би била цената за всички, 
ако имаме регулиран пазар дне със съответната печалба за всички производители на енергия. Не считаме обаче че трябва 
да има таван на компенсацията", обобщи Велев.  
 
В. Дума 
 
√ Нинова: Бизнесът ще бъде компенсиран заради мораториума 
Министърът на икономиката и индустрията Корнелия Нинова се срещна днес с представителите на работодателските 
организации в страната, за да се обсъдят и набележат мерки около ковид кризата и енергийната криза. 
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Коментирани са както спешни и краткосрочни мерки, така и по-дъргосрочни промени и политики. 
Набелязахме мерки, които трябва да предприемем веднага. До дни ще обявим компесаторни механизми за бизнеса в 
резултат на наложения мораториум за цените на енергоизточниците, заяви Нинова след срещата. 
Като краткосрочни мерки тя обяви още решението помощите 80/20 и 60/40 да продължат да се изплащат и след 1 януари 
2022 година. Заедно с бизнеса се работи и по предложения за изготвянето на Бюджет 2022, добави вицепремиерът. 
Като средносрочни мерки Нинова съобщи намерението на цялото правителство да се намали административната тежест 
над бизнеса и комуникацията му с институциите. Коментирана е и възможността образованието да бъде обвързано с 
икономиката – за да се осигурят професионални кадри за нуждите на бизнеса. Ще има и мерки, свързани с облекчаването 
на финансирането на малките, средните и микро предприятията. 
Нинова даде заявка подобни срещи – между нея и бизнеса да бъдат регулярни. 
За да бъде българската икономика и българската индустрия конкурентноспособна, трябва да получава енергия на цени, на 
каквито я получават конкурентите й, каза от своя страна председателят на АИКБ Васил Велев. 
Цените в САЩ са под 50 долара - такива са и в Русия, и в Турция. В Сърбия е фиксирана - 66,72 евро. Тоест нашите 
конкуренти, извън ЕС, се снабдяват с цени в порядъка на 4-5 пъти по-ниски от актуалните у нас днес, добави Велев. 
Той настоя бързо да се изработи устойчив механизъм, който да действа в подобни ектремни ситуации. Ние очакваме 
решение за декември и яснота за януари, защото бизнесът трябва да има предсказуемост, за да може да прави своите 
планове. Самите ние предложихме да има праг на компенсиране, за да няма прекомпенсиране, подчерта Васил 
Велев.  Разумен такъв праг за нас е 150 лв., защото това би била цената за всички, ако имаме регулиран пазар днес със 
съответната разумна печалба за всички производители на електроенергия. Ние не смятаме, че трябва да има таван на 
компенасацията, посочи още той. 
 
В. Труд 
 
√ Токът за бизнеса 4-5 пъти по-скъп от този в САЩ  
Подкрепата за фирмите ще стане ясна до края на седмицата 
Родните предприятия не са конкурентоспособни на заводите извън ЕС 
Искат траен механизъм за подпомагане 
Положението на бизнеса е много тежко, заяви председателят на АИКБ Васил Велев след среща на представители на 
работодателите с вицепремиера и министър на икономиката Корнелия Нинова. “Цената на мегаватчас електроенергия във 
вторник ще е 670 лв. Цените в САЩ са под 50 долара - такива са и в Русия, и в Турция. В Сърбия е фиксирана - 66,72 евро. 
Нашите конкуренти извън ЕС се снабдяват с цени в порядъка на 4-5 пъти по-ниски от тези у нас”, каза Велев. 
“За да бъде конкурентоспособна българската икономика, тя трябва да получава енергия на цени, подобни на нейните 
конкуренти. В момента конкурентите ни извън ЕС се снабдяват на по-ниски в пъти цени”, добави той. 
“Важно е бързо да се изработи устойчив механизъм, който да действа в такива екстремни ситуации. Ние очакваме решение 
за декември и яснота за януари, защото бизнесът трябва да има предсказуемост, за да може да прави своите планове”, 
каза още Васил Велев. 
От работодателските организации настояват компенсациите за бизнеса за декември да са в размер на 217 лв. за използван 
мегаватчас. Те са изчислени като 75% от разликата между пазарната цена и прогнозната цена на тока, която за декември е 
119 лв. Работодателите са предложили да има праг и компенсация да получат фирмите, които купуват ток на цена над 150 
лв. за мегаватчас. Има предприятия с дългосрочни договори, които плащат по-малко и няма нужда да бъдат компенсирани 
за използваната електроенергия. 
Не трябва да има таван на компенсацията за тока, каза Велев. Никой не може да каже дали цената от близо 700 лв. е тавана 
на поскъпването. Фючърсите за януари показват същата цена, но в евро, заяви той. 
Бизнесът ще получи компенсации за цената на тока през декември, увери вицепремиерът Корнелия Нинова. Но какви ще 
бъдат компенсациите ще стане ясно до дни. Министерството иска мерките за запазване на заетостта 80/20 и 60/40, да 
бъдат продължени, но не стана ясно дали ще бъде предложена промяна в критериите за подпомагане. 
 
Мениджър 
 
√ Нинова: До дни ще има механизъм за компенсация на бизнеса заради мораториума  
До дни се очаква да бъде обявен компенсаторен механизъм за бизнеса във връзка с наложения мораториум за цените на 
тока. Това стана ясно след среща на среща вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова с представители 
на работодателските организации у нас. В момента текат разговори по темата с премиера и ресорните министри. И Нинова, 
и работодателите са единодушни, че обезщетенията трябва да влязат в сила още от този месец, защото в противен случаи 
има бизнеси, които ще затворят, предава БНТ.   
Нинова изтъкна, че е привърженик на мораториума, защото той помага на домакинствата, но влизането му в сила трябва 
да е обвързано с компенсаторни мерки за българските фирми, за електроразпределителните дружества, за ЕСО-сектора и 
ВиК дружествата, които заради мораториума ще претъпят загуби.  
Припомняме, че през миналата седмица депутатите замразиха цените на тока, парното и водата. Наложеният мораториум 
е със срок до края на март следващата година. 
"В резултат на здравната и енергийна криза има една непредвидимост в бъдещите събития, която кара българските фирми 
да се чувстват несигурни. Искаме да им осигурим сигурност. Необходимо е да бъдат взети краткосрочни и дългосрочни 
мерки. Като част от краткосрочните е важно да се намери компенсаторен механизъм за бизнеса след въведения 
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мораториум. Необходимо е мерките за подпомагане на българските фирми, засегнати от COVID-кризата, да продължават 
и след 1 януари. Повечето мерки като 60/40 и 80/20 са до края на декември. Ще внесем предложение те да продължат да 
действат и от догодина. Важно е да се работи и по бюджетната рамка за догодина", обясни Нинова. По думите й са започва 
работа по предложените изменения в подзаконовите нормативни актове.  
Договорено е бизнесът да участва в предложенията за изготвяне на Бюджет 2022. Има много предложения за политики, 
които трябва да залегнат в план-сметката, допълни Корнелия Нинова. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че работодателите са предложили 
минимален праг на компенсиране от 150 лв., както и да няма таван за обезщетението, тъй като цените са непредсказуеми 
и никой не може да каже дали няма да има още по-голямо поскъпване. 
Велев изтъкна, че за да бъде конкурентноспособна, българската индустрия трябва да потребява енергия при условия, 
близки до тези на конкурентите ѝ. Страните извън ЕС обаче се снабдяват на 4-5 пъти по-ниски цени. Той направи сравнение: 
утрешната цена на тока в България доближава 670 лв., в Сърбия цената на тока е фиксирана на 66,72 евро, в САЩ - под 50 
долара. Подобни са стойностите и в Русия и Турция. 
Като средносрочни цели на срещата е решено да се положат реални усилия за намаляване на административната тежест 
за бизнеса. Внесени са предложения от работодателите в тази посока и икономическото министерство започва да работи 
по тях. 
Ще се работи и за обвързването на образованието с икономиката, осигуряването на квалифицирана работна ръка и 
облекчаване на условията за финансиране на малките, средните и микро-предприятията чрез средства по Плана за 
възстановяване и устойчивост. 
По време на срещата е взето решение разговорите да станат регулярни като продължат през работни групи, така че 
мерките за компенсиране на бизнеса да влязат в сила възможно най-бързо. 
 
Икономически живот 
 
√ Компенсират бизнеса от свръхпечалбите на "енергийната ламя" 
Ангажирахме се да осигурим на бизнеса предсказуемост. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия 
Нинова след среща с работодателските организации у нас. 
По думите й, заради здравната и енергийната криза има непредвидимост за бъдещите събития, караща бизнеса ни да се 
чувства несигурен, затова са набелязани няколко мерки – краткосрочни и средносрочни, които да осигурят на 
предприятията именно предсказуемост. 
Сред краткосрочните мерки на първо място е компенсаторен механизъм заради мораториума, тъй като той подпомага 
бита и семействата, но трябва да върви заедно с компенсации за предприятията. До дни ще обявим тези механизми, което 
е абсолютно задължително, защото ако не го направим сега, през януари може да е късно за голяма част от фирмите, 
изтъкна Нинова. 
На второ място, познатите мерки за подпомагане на фирмите засегнати от ковид – 60:40, 80:20 и другите, да продължат и 
след първи януари, тъй като са планирани до края на годината. 
И трето – правителство и бизнес ще работят заедно за предложения за Бюджет 22, тъй като има много въпроси, засягащи 
икономиката. 
Средносрочните мерки включват 

1. Намаляване на административната тежест и бюрокрацията – това да се превърне в реални действия, да се 
освободи бизнесът от излишните тежести. На срещата работодателите са внесли предложения за близо 200 
подзакониви нормативни актове – за тяхна промяна и отмяна. 

2. Обвързване на образование и икономика – осигуряване на професионални кадри 
3. Финансиране на малки, средни и микропредприятия 

Нинова е убедена, че може да се намери български вариант на механизма, прилаган в други държави – натрупаните 
свръхпечалби в производителите на електроенергия да се използват за подпомагане на икономика. 
Председателят на АИКБ Васил Велев коментира същите теми, като според него в момента има два основни въпроса – 
цената на тока и мерките за компенсиране и всичко останало. 
По думите му цената за 21 декември в сегмента „ден напред“ е 670 лева, като очакванията са подобни цени да има и през 
януари и те да се вдигат. Бизнесът трябва да бъде подпомогнат, за да успее да бъде конкурентен, тъй като в някои трети 
страни цените са замразени – в САЩ, Русия и Турция те са под 50 долара, което е 4-5 пъти по-ниско от актуалните у нас, 
подчерта Велев. 
Той посочи, че тези огромни свръхразходи, този труд на предприятията – изработената добавена стойност се изземва от 
„енергийната ламя“ и се складира в АЕЦ, бюджета, в други производители на еленергия. Трябва механизъм за реакция в 
такива ситуации. До дни очакваме решения за декември и за януари, за да може фирмите да правят планове, посочи още 
председателят на АИКБ. 
Велев обясни, че те предлагат да има долен праг за компенсиране 150 лв., но не трябвоа да има таван – „защото никой 
не може да каже настоящите цени дали са таван или втори етаж на пететажна сграда, за Франция фючърсите са 
същата сума, която е за утре, но в евро“. 
Той е убеден, че средства за компенсиране има, но те се трупат в производителите, като това са такива числа, каквито 
никога не са се случвали, до края на март АЕЦ Козлодуй би спечелил над 2.5 млрд. лева, като това е резултат не от иновации 
или от повече и по-добра работа, а в резултат на един сбъркан пазарен модел на търговия. 
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Васил Велев изтъкна още, че тези дни и месеци имаме златния шанс да се включим като икономика в пренареждането във 
веригите на доставки, в тяхното скъсяване, тъй като индустрията ни може да расте с двуцифрено число, ако имам 
конкурентна цена на тока и инвестициите бъдат подкрепени, като това е по втората голяма тема – по-дора бизнес среда и 
образование, свързано с потребностите на икономиката. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Нинова след срещата с работодателите: Компенсациите продължават и през декември 
Заедно с бизнеса ще се работи по предложения за изготвяне на бюджета за следващата година, посочи 
вицепремиерът и министър на икономиката 
До дни ще обявим компенсаторни механизми за бизнеса заради енергийната криза. 
Това заяви на брифинг след среща с работодатели вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия 
Нинова, съобщиха от пресцентъра на министерството. 
"Имахме среща с работодателските организации, които осигуряват над 82% от наетите работни места в България, 86% от 
брутната добавена стойност и над 50% от износа на България – това е гръбнакът на българската икономика. В 
работодателските организации има и едър бизнес, но има и малки, микро и средни предприятия. Т.е. това е най-
съществената част от икономиката. Даваме си сметка, че за да има възможност и средства за правене на всички останали 
политики, е необходима работеща икономика, която да осигурява средствата за тези политики. Затова те са изключително 
важни за нас и партньор не само на Министерството на икономиката и индустрията, но и на правителството", заяви тя. 
"Поставихме и обсъдихме много актуални въпроси, но има една дума, която е изключително важна за нас и нашите 
партньори - предсказуемост. В резултат на кризите, здравна и енергийна, има една непредвидимост в бъдещи събития, 
която кара българските фирми да се чувстват несигурни и нестабилни. Ето защо се ангажирахме да им осигурим 
предвидимост и набелязахме конкретни мерки", обясни вицепремиерът. 
Краткосрочните са 3: 
- Първо, да намерим компенсаторен механизъм за бизнеса в резултат на наложения мораториум на решенията на 
Комисията за енергийно и водно регулиране. Аз лично съм привърженик на мораториума, защото смятам, че така 
помагаме на домакинствата и семейства и ги предпазваме от удара на цените от 1 януари. Но такъв мораториум трябва да 
върви заедно с компенсаторни мерки – за българската икономика и фирми, за електроразпределителните дружества, за 
ЕСО, за ВиК сектора, дружествата, които, в резултат на този мораториум, ще натрупат загуби. 
В последните дни се водят интензивни разговори – в Министерството на икономиката и индустрията, в Министерството на 
енергетиката, с финансовия министър и министър-председателя, така че до дни ние ще обявим тези компенсаторни 
механизми. Натрупаните свръхпечалби в производителите и търговци, трябва да се разпределят справедливо. 
- Второ, мерките за подпомагане на българските фирми, които са засегнати от ковид кризата с ограничения в работата, да 
продължат и след 1 януари. Мерките „60/40”, „80/20” и други са до края на декември. Държим и от Министерството на 
икономиката и индустрията ще внесем предложение тези мерки да важат и след 1 януари. 
- Трето, заедно да работим по предложения за изготвяне на бюджета за 2022 г. Има много въпроси, които касаят 
българската икономика и които трябва да залегнат в конкретни числа и политики в бюджета за следващата година. 
Средносрочните мерки: 
- Почти няма политик в България, който да не се е ангажирал преди изборите с намаляване на административната тежест 
и бюрокрацията за бизнеса. Твърдо сме решени това вече политическо клише да превърнем в реални действия, и то в 
много скоро време, така че да помогнем на българския бизнес и да го освободим от излишните тежести. Колегите са внесли 
предложения за близо 200 такива подзаконови нормативни актове. Започваме да работим по тях и ще направим в най-
скоро време предложения какво от тях може да бъде отменено или променено, така че да помага в работата им. 
- Стоят много важните теми за обвързване на образованието с икономиката и за осигуряването на професионални кадри 
за производството и индустрията. 
- На следващо място е намиране на начини на по-лесно финасиране, особено на малки, микро и средни предприятия. 
Дългосрочно, заедно да работим по онази част от Плана за възстановяване и устойчивост, която касае малки, микро и 
средни предприятия, българските фирми, така че да можем да се възползваме от средствата, които са предназначени за 
България. 
Останаха още много въпроси, но като за първа среща набелязахме тези. Решихме тези срещи да бъдат регулярни, да ги 
превърнем в срещи на работно равнище, да излъчим екипи от двете страни, които да започнат да работят по всички важни 
въпроси. Искаме най-бързо като срокове резултат от тези мерки. Освен предвидимост за тях, те имат нужда от бързи 
мерки, особено що се касае до компенсиране на тежестите от мораториума и от енергийната криза. Ако до края на 
годината не вземем мерки, след това може да е много късно за редицата от фирмите, които са изправени пред трудности, 
а някои от тях вече затварят производствата си. 
"Цените растат непредсказуемо и са в пъти по-високи от очакваните и от тези, които бяха миналата година. Във всички 
страни се взимат мерки. За да бъде българската икономика, българската индустрия конкурентоспособна трябва да 
получава енергия на подобни цени каквито получават конкурентите й", посочи председателят на АИКБ Васил Велев. 
"Цените в САЩ са под 50 долара - такива са и в Русия, и в Турция. В Сърбия е фиксирана - 66,72 евро. Тоест нашите 
конкуренти, извън ЕС, се снабдяват с цени в порядъка на 4-5 пъти по-ниски от актуалните у нас днес", добави Велев. 
"Важно е бързо да се изработи устойчив механизъм, който да действа в такива екстремни ситуации. Ние очакваме решение 
за декември и яснота за януари, защото бизнесът трябва да има предсказуемост, за да може да прави своите планове. 
Самите ние предложихме да има праг на компенсиране, за да няма прекомпенсиране. Разумен такъв праг за нас е 150 лв., 
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защото това би била цената за всички, ако имаме регулиран пазар днес със съответната разумна печалба за всички 
производители на електроенергия. Ние не смятаме, че трябва да има таван на компенасацията", посочи още той. 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

  
 
БНТ 
 
√ Петков и Радев се срещнаха с гръцкия премиер 
Първо официално посещение на европейски лидер у нас след встъпването в длъжност на новия кабинет. Гръцкият премиер 
Кириакос Мицотакис дойде в София с обещанието до месеци да бъде завършен газовият интерконектор между България 
и Гърция. 
Мицотакис повтори подкрепата си ЕС да започне преговори с Република Северна Македония и подкрепи приоритета на 
кабинета "Петков" за увеличаване темпа на ваксинация у нас. 
Първият чуждестранен лидер, който се срещна с кабинета "Петков" - гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, дойде в 
София с готов дневен ред: енергетика, ваксинация, отбрана и регионални въпроси. 
Завършването на газовата връзка България - Гърция е приоритет номер едно, заявиха премиерите Петков и Мицотакис. 
100 километра от близо 182-километровия интерконектор са напълно готови. Проектът трябваше да е завършен в края на 
2020 г. 
"Приоритетът, който ще се сложи върху гръцката връзка, която се надяваме да бъде реалност в най-скоро време, тя 
е от стратегическо значение и за България, и за Гърция", заяви премиерът Кирил Петков. 
Договорихме се проектът да бъде реализиран максимално бързо. Ще бъде изготвен точен график и е въпрос на месеци да 
бъде завършен този проект, допълни гръцкият му колега. 
По газопровода България ще може да доставя азерски газ, който е по-евтин. Петков и Мицотакис са обсъдили доставката 
на енергия между София и Атина в пиковите периоди на консумация. 
"По-конкретно по темите за вноса и износа на електроенергия, най-голямата консумация в Гърция е през лятото, 
когато може да има излишък в България. И обратното - голямото търсене в България е през зимата, когато в Гърция 
температурите може да не са чак толкова ниски", обясни Мицотакис. 
Това означава, че има синергии, които заедно може да оптимизираме, отговори Кирил Петков. 
Мицотакис повтори още позицията на Атина от септември - "за" начало на преговори на Република Северна Македония с 
ЕС. Но при спазване на критериите за добросъседство. 
"В период на увеличиващи се предизвикателства, един справедлив път на Западните Бълкани към ЕС е в полза на всички 
нас. Имаме политическа полза, имаме икономическа полза, полза за сигурността", каза гръцкият премиер. 
Петков отговори и на въпроса обсъжда ли се изпращане на допълнителни американски и натовски сили в България и 
Румъния заради ситуацията около Украйна, каквато информация съобщиха "Ройтерс" и "Шпигел". 
"В централата на НАТО говорихме главно за стратегическа инфраструктура. Да дадем една по-добра връзка от 
Александруполис-Бургас-Варна до Констанца. Тази връзка, бидейки част инфраструктурно като пътища, влакове, 
едновременно с това и енергийна - трябва да се засили. За войски и брой хора, които да идват в България или в Гърция, 
до този момент не сме дискутирали в детайли", обясни Петков. 
Мицотакис, който се обърна към Петков с думите "мой приятелю", похвали целта на кабинета за ускоряване на 
ваксинацията у нас. 
"Гръцкото правителство и аз лично съм на негово разположение - с каквото можем, да помогнем в тази сфера, 
защото коронавирусът е едно общо предизвикателство и на Балканите никога няма да сме сигурни, ако всички страни 
не постигнат високи проценти на ваксиниране", заяви той. 
По-късно гръцкият премиер беше приет и от президента Румен Радев. Радев е призовал Мицотакис Договорът за 
приятелство между София и Скопие и Преспанското споразумение между Атина и Скопие да бъдат включени в 
преговорната рамка на Република Северна Македония с ЕС. 
"Вярвам, че вашите разговори днес с новото българско правителство ще дадат силен импулс за развитието на 
нашите отношения и за реализацията на важни двустранни проекти, които са от значение за целия регион", каза 
Румен Радев. 
Двете правителства се договориха да проведат съвместно заседание през януари. 
Пред българските президент и премиер Кириакос Мицотакис заяви, че политическата стабилност у нас е от ключово 
значение и за съседна Гърция. 
 
√ Президентът ще свика КСНС за Република Северна Македония в началото на януари 
На тържествена церемония председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова връчи на президента 
Румен Радев и на вицепрезидента Илияна Йотова удостоверенията за избора им за втори мандат. Според председателя 
на парламента Никола Минчев с вота българите са показали, че очакват промяна. 
Президентът Радев заяви, че ще продължи да работи за отстояване на националните интереси и за благоденствието на 
всички българи. Каза, че ще е критичен и към новото управление, ако се налага. Обяви, че ще свика Консултативен съвет 
по национална сигурност по темата за Република Северна Македония в първата половина на януари. 
"Важно е да има становище на този най-висш политически орган, в което и политическите партии да имат ясна 
консолидация какво трябва да се направи, така че да ускорим процеса за интеграция на РСМ в ЕС, но при зачитане и 
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спазване на българския национален интерес. В първата половина на януари ще свикам този консултативен съвет. 
Много важно е да се разбере, че отстояването на правата на македонските българи, създаването на условия за 
тяхното пълноценно включване в обществения, политическия, културния, икономическия живот на страната е 
въпрос от изключителна важност и за България. Неведнъж съм заявявал - прекратяването на езика на омразата, 
създаването на всички онези предпоставки за по-голяма свързаност между нашите страни - и културна, и 
инфраструктурна, и икономическа - това са все въпроси, по които България трябва да има ясно становище и трябва 
да е ясно по какъв начин по-бързо ще постигнем тези цели", заяви държавният глава. 
 
√ БАБХ започва засилени проверки за предстоящите Коледни и Новогодишни празници 
От днес - 21.12.2021 г. до 03.01.2022 г., включително, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще 
извършва засилени проверки в цялата страна по повод предстоящите празници Коледа и Нова година. 
Инспекторите от отдели „Контрол на храните“ във всички областни дирекции ще проверяват предприятията за 
производство, обектите за търговия на едро и дребно с храни, заведенията за обществено хранене, пазарите и борсите в 
цялата страна. 
Целта на засиления контрол преди и по време на празниците е да се осигури безопасността на предлаганите храни, да се 
гарантира сигурността и здравето на потребителите при увеличеното търсене и предлагане на стоки и хранителни 
продукти, както и да се предотврати всеки опит за злоупотреби от недобросъвестни бизнес оператори, за да могат 
потребителите спокойно да посрещнат празничните дни. 
Активно ще се проверяват произходът, сроковете на годност и правилното съхранение на суровини и храни, и тяхното 
етикетиране. Ще се инспектира също съответствието на обектите с изискванията на действащото законодателство. 
По време на проверките ще бъде обърнато специално внимание върху осигуряването на подходящи условия за измиване 
и дезинфекция на работния инвентар, съоръжения за измиване и подсушаване на ръцете и използването от персонала на 
подходящо работно облекло, лични предпазни средства и дезинфектанти (биоциди) с доказано вирусоцидно или частично 
вирусоцидно действие. 
През всички празнични и почивни дни Агенцията по безопасност на храните осигурява дежурни инспектори, които ще 
извършват проверки и по сигнали от потребители. 
Гражданите могат да подават жалби и сигнали на Горещия телефон 0700 122 99, както и онлайн през платформата на сайта 
на институцията. 
 
√ Новият зимен сезон: Двойно повече резервации в Банско в сравнение с миналата година 
Турският президент заяви, че в миналото е свел инфлацията до 4 на 100 и скоро ще го направи отново. Изявлението  
След официалното откриване на зимния ски сезон в Банско очакванията на туристическия и хотелиерския бранш са 
оптимистични. Резервациите за празниците са двойно повече в сравнение с отминалата година. 
Голяма част от хотелите в Банско вече са резервирани за коледно-новогодишните празници. Традиционно за Коледа 
повече резервации има от българи, а за посрещането на новата година от чужденци. Най-много туристи се очакват от 
Гърция. 
"Те вече са много. През миналите уикенди, това беше преобладаващия поток туристи. Спазват правилата, 
дисциплинирани са", казва Зорка Тамбукиева - секретар на туристическия бранш в Банско. 
"Имаме много резервации, разбира се има и анулации предвид несигурната обстановка, но като цяло сме оптимисти", 
добавя Иванка Банкова, мениджър на хотел в Банско. 
След успешния летен сезон в курорта, няма пречка зимният ски сезон, който е най-доходоносен за Банско, да бъде 
успешен, въпреки мерките срещу COVID-19, каза кметът Иван Кадев. 
"Банско 8 пъти е признат за туристически град и ски курорт. Общината заедно с туристическия сектор прави всичко 
възможно хората да са доволни", изтъкна Кадев. 
Зелени сертификати в курорта ще се изискват само в хотелите и ресторантите. На лифтовете е задължително само носенето 
на предпазни маски. 
"Ние ще работим при спазване на всички мерки, и затова е необходимо зеления сертификат", смята Зорка Тамбукиева. 
До 26 декември цените за лифт картите остават на нивото от миналата година. След това обаче се повишават с 12%, което 
ще направи дневната карта 79 лв. за възрастен. 
Заради обилните снеговалежи през последните седмици, условията на пистите са отлични. Остава обаче опасността от 
лавини, в извън обозначените за каране на ски места. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Управляващата коалиция още не е разпределила комисиите в парламента 
Управляващата коалиция на "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България" още не е 
договорила окончателно разпределение на парламентарните комисии.  
Очакванията на зам.-председателя на парламента Ива Митева (ИТН) са това да се случи до края на тази седмица, но се 
оказва и че има спорове сред коалиционните партньори. По думите й всички постоянни комисии трябва да са готови още 
тази седмица и при такъв разнороден парламент е много важно кой ще ги оглави 
"Апелирам да успеем да се организираме да създадем комисиите. Има спорове, защото гледаме предложенията за 
председатели, все пак, особено по-опитните народни представители, винаги знаят, когато някоя партия иска определен 
пост, за кого го иска", коментира Митева. 
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Не е ясно колко и кои комисии ще бъдат за опозицията. Заместник-председателят на парламента смята, че комисиите по 
конституционни въпроси и по бюджет и финанси трябва възможно най-бързо да заработят, защото те трябва да започнат 
обсъжданията на съдебната реформа, КПКОНПИ и държавния бюджет. 
"В правната комисия има въпроси, които трябва да започнем сериозно да обсъждаме. Най-вече трябва да започнем да 
пишем промените", обясни Митева. 
В новия парламент ще има 24 постоянни комисии - с две повече, отколкото в предишното Народно събрание. Парламентът 
реши да има две нови постоянни комисии - по туризъм и по превенция и противодействие на корупцията. Отделно бе 
решено председателят и заместник-председателите на законодателния орган да могат да участват в ръководството на 
постоянни комисии. Досега те не можеха да заемат такива позиции. При определяне състава на постоянните комисии се 
запазва съотношението между числеността на парламентарните групи. 
 
√ Близо 310 млн. лева платени през виртуалния ПОС на НАП 
Онлайн плащането на данъци и осигурителни вноски е все по-предпочитано, съобщават от националната агенция по 
приходите. От началото на тази година до сега през т.нар. виртуален ПОС (е-услугата на НАП за плащане с карти) без такси 
са платени близо 310  млн. лева. А от създаването на услугата през 2019 г. до сега са извършени повече от 1.7 милиона 
трансакции за над 710 милиона лева.  
Електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“ е достъпна с персонален 
идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) в портала за електронни услуги на приходната 
агенция. От НАП уточняват, че за плащането чрез виртуалния ПОС терминал на агенцията не се дължат такси и то се 
отразява в данъчно-осигурителната сметка на клиента веднага, без обичайното забавяне при банков превод.  
„В условията на извънредна епидемична обстановка, все повече потребители предпочитат да платят онлайн. Плащанията 
през електронната услуга на НАП са без такса и освен пари, се спестява и време. Препоръчваме използването на  Портала 
за електронни услуги както за деклариране и плащане на задълженията, така и за заявяване и получаване на документи, 
за да се избягва струпването на хора в офисите на приходната агенция“, казва Боряна Георгиева, директор на дирекция 
„Обслужване“ в приходната агенция.   
 
√ Владимир Савов - заместник-председател на Комисията за финансов надзор, пред „БАНКЕРЪ”: Пандемията 
предизвика бум в животозастраховането  
Владимир Савов е роден на 24 август 1971 г. в гр. Варна. Притежава магистърска степен по „Международни икономически 
отношения“ от Университета за национално и световно стопанство, а след това придобива образователна степен магистър 
по „Бизнес администрация“ от London Business School, Лондон. Председател е на надзора от 2021 година. 
Г-н Савов, тече сезонът на „Гражданската отговорност”. Има ли поскъпване на полицата и за кои групи водачи? 
- В КФН е установена практиката за проследяване в реално време, чрез информационната система на Гаранционния фонд, 
на състоянието на пазара на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и динамиката на размерите на 
застрахователните премии. Базата данни на ГФ позволява система за ранно предупреждение за потенциални проблеми, 
свързани с ценообразуването на застраховката. 
По критерия: брой застраховани МПС, най-значима е Рискова група I „Леки автомобили и товарни автомобили с допустима 
максимална маса до 5 тона“. По отношение на тази група наблюдаваме увеличение на средната застрахователна премия 
с 24% на годишна база, като през месец декември 2020 г. средната премия е била 212 лв., докато сега е достигнала до 262 
лева. 
Как се отрази пандемията на обема сключени полици ГО? Какъв е процентът на водачите със задължителната полица 
към момента? 
- През периода на пандемията особено важни бяха усилията на надзора и на пазара - за намаляване на процента на 
незастраховани автомобилисти, тъй тези застрахователни събития се поемат от Гаранционния фонд и водят до споделена 
отговорност от всички застраховани лица. 
Според данните, с които разполагаме в КФН, през 2020 г. 97% от автомобилите, които не са с прекратена регистрация и са 
имали право да се движат по републиканската пътна мрежа, са имали сключена валидна застраховка „Гражданската 
отговорност” на автомобилистите. През 2019 г. този процент е бил 98%. Поради това може да се каже, че пандемията не е 
повлияла на обема на сключените застраховки или, ако е оказала влияние, то е пренебрежимо малко. 
Как върви предлагането на Ковид застраховки? 
- През април 2021 г. КФН извърши проучване сред застрахователните дружества, осъществяващи дейност на територията 
на Република България, като от тях беше изискано да предоставят информация относно осигуряване на застрахователно 
покритие за настъпили застрахователни събития по медицински застраховки и застраховки „Живот“, както и за 
заболявания, обявени за епидемия/пандемия, в това число коронавирусната инфекция. 
От предоставената информация КФН установи, че 15 застрахователни дружества у нас предлагат такива застрахователни 
продукти и предоставят покритие по риска „епидемия/пандемия“ по всички продукти, съдържащи този риск, 10 
застрахователни дружества предлагат продукти с покритие за риск „епидемия/пандемия“, както и продукти с изключен 
риск „епидемия/пандемия“, 7 застрахователи, предлагат само продукти с изключен риск „епидемия/пандемия“. 
Наблюдава ли се пик в здравното застраховане по време на пандемията и в животозастраховането? 
- През 2020 г. брутният премиен приход по застраховка „Заболяване“ отчита спад от 21% на годишна база, по застраховка 
"Живот" и рента намалението е 12%, докато по застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, се отчита ръст от 
19%. 

https://portal.nra.bg/details/liabilities-payment-2
https://portal.nra.bg/
https://portal.nra.bg/
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Изплатените суми и обезщетения през същия период по застраховка „Заболяване“ също отчитат спад от 15%, докато по 
застраховка "Живот" и рента се отчита ръст от 12%, а по застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, ръстът 
достига 140%. 
През първото полугодие на 2021 г. брутният премиен приход по здравно и животозастраховане се възстановява, като по 
застраховка „Заболяване“ се отчита ръст от 14%, по застраховка "Живот" и рента (1.5%), като застраховка "Живот", свързана 
с инвестиционен фонд, отчита значителен ръст от 131%. 
Същественият ръст на брутния премиен приход през първите шест месеца на 2021 г. по застраховка "Живот", свързана с 
инвестиционен фонд, се дължи на относително ниската му абсолютна стойност към средата на 2020 г., като очакваме той 
да се забави поради изчерпване на този базисен ефект. 
Въз основа на тези данни не може еднозначно да се направи заключението, че пандемията е основната причина за този 
ръст, като има и други фактори, които влияят неизолирано върху тази динамика, а именно търсенето на алтернативни 
дългосрочни инвестиции в условията на ниски лихвени равнища, в комбинация със застраховка „Живот“, както и 
засиленото предлагане на този вид застраховка. 
Изплатените суми и обезщетения през първата половина на 2021 г. по застраховка „Заболяване“ отчитат ръст от 16% на 
годишна база, по застраховка "Живот" и рента – той е 21%, а по застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, 
ръстът е 81%, което отново се дължи и на относително малката им абсолютна стойност.   
Има ли пълноценни полици за киберсигурност у нас? 
- Кибер рискът е основен риск за много бизнеси, не само за застрахователния. Дигитализацията на бизнес процесите носи 
очевидни ползи за обществото, но също така го превърна в един от основните източници на оперативен риск, пред който 
са изправени предприятията. Предпоставките за сериозни икономически и търговски последици, илюстрирани от 
знаковите кибератаки подсказват, че повишаването на киберсигурността на бизнеса и обществото като цяло е 
жизненоважно. Пандемията от COVID-19 също така показа важността на дигитализацията, за да могат организациите да 
работят и необходимостта тази среда да бъде безопасна. 
Застрахователната индустрия има ключова роля не само за осигуряване на застрахователно покритие, но и за подпомагане 
на своите клиенти да избягват киберрискове и да смекчат тяхното въздействие, когато те се материализират. На интернет 
страниците на няколко български застрахователни дружества може да се открие информация, че те предлагат застраховки 
за дигитална и киберсигурност. Може да се каже, че предлагането на кибер застраховане в момента е в начален стадий, 
но се очертава голям потенциал за по-нататъшно развитие. 
Към настоящия момент 5 застрахователни дружества предлагат на българския пазар застраховки, покриващи вреди 
вследствие на кибер риск. Застраховките са предназначени за физически и юридически лица и имат покритие за 
територията на ЕС. Застрахователите предлагат различни лимити на отговорност в зависимост от комбинациите на 
покритите рискове, избрани в застраховките.           
 
√ ЕЦБ няма да удължи ликвидните облекчения за банките 
Европейската централна банка (ЕЦБ) няма да удължи на мярката за облекчаване на изискванията към банките за 
ликвидност. Тази мярката бе въведена през март 2020 г. и позволи на банките да работят с коефициент на ликвидно 
покритие под 100% в условията на кризата, породена от пандемията.  
Коефициентът на ликвидно покритие на банката е връзката между нейния буфер от висококачествени ликвидни активи и 
изходящите парични потоци, пред които може да се сблъска за 30-дневен период на ликвиден стрес. Банките трябва да 
поддържат коефициент на ликвидно покритие над 100%, за да могат да използват този буфер в случай на ликвиден 
стрес. Това означава, че високоликвидните активи на банката трябва поне да съответстват на ликвидността, която би 
очаквала да напусне банката в рамките на 30 дни в стресова ситуация, уточнява Европейският банков надзор. 
През март 2020 г. ЕЦБ насърчи банките да използват своите ликвидни буфери за подкрепа на икономиката. По това време 
ЕЦБ също така се ангажира да позволи на банките да работят с коефициент на покритие под 100% поне до края на 2021 г., 
за да им даде достатъчно време да попълнят тези буфери. 
Облекченията отпадат на 1 януари 2022 година. ЕЦБ съобщи, че очаква всички банки да поддържат коефициент на 
ликвидно покритие над 100% от тази дата. "Понастоящем съвкупният коефициент на ликвидно покритие на банките под 
пряк надзор на ЕЦБ възлиза на около 170% спрямо около 140% преди пандемията", отчете Европейският банков надзор. 
За сравнение според последните данни на БНБ към края на октомври отношението на ликвидно покритие в българската 
банкова система е 313.5% при 281.9% в края на септември. 
 
√ Отложиха Световния икономически форум в Давос 
Световният икономически форум в Давос е отложен заради разпространението на Омикрон, съобщиха 
организаторите му. Очакванията са срещата на световните лидери, бизнеса и най-изтъкнатите икономически експерти 
да се проведе през лятото на 2022-а, а не през януари. Последното съвещание в Давос през януари 2020-а съвпадна с 
момента, в който световните лидери и бизнесът осъзнаха, че COVID-19 може да се превърне в сериозно предизвикателство, 
надхвърлящо пределите на Китай. Заразата наложи и принудителни промени на плановете на организаторите на 
събитието.  
Световният икономически форум (World Economic Forum, WEF) е международна неправителствена организация с 
централен офис в Женева. 
Създадена през 1971 г. от професора по икономика от Женевския университет Клаус Шваб, организацията е най-
популярна със свикваните ежегодно в Давос (планинския курорт в Граубюнден, Алпите) срещи на световни 
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икономически и политически лидери, интелектуалци и журналисти. Традиционно се провежда в края на януари – 
началото на февруари. На форума се обсъждат най-важните световни теми.  
Началото на организацията е поставено през януари 1971 година.  Първоначалното наименование на организацията 
е Европейски мениджърски форум. През 1987 г. името е сменено на Световен икономически форум и обсегът му е 
разширен към осигуряване на платформа за разрешаване на международни конфликти. 
По инициатива на Клаус Шваб през 1971 г. в Давос се събират някои от водещите бизнес лидери от Западна Европа на 
първия Европейски мениджърски симпозиум, който се провежда в Конгресния център в Давос под патронажа на 
Европейската комисия и европейски индустриални организации. Идеята е пред европейските фирми да се представят 
новите мениджърски практики, прилагащи се успешно по онова време в САЩ, и така чрез внедряването на нови 
управленски подходи „европейският бизнес да се изправи пред предизвикателствата на международния пазар“, както 
самият Шваб изтъква. А също така да се повиши конкурентоспособността на европейските предприятия и като цяло 
на европейската икономика, за да може тя успешно да се съревновава с американските и световни конкуренти в 
периода на следвоенната икономическа доминация на САЩ. 
 
БНР 
 
√ Президентът Румен Радев ще връчи държавни отличия на български културни дейци 
Президентът Румен Радев ще връчи държавни отличия на български културни дейци. 
Най-високото държавно отличие, орден "Стара планина" първа степен, ще получи балетният артист професор Хикмет 
Мехмедов, който е сред утвърдените имена в съвременната история на българския балет. 
За големи заслуги в областта на културата и изкуството с орден "Св. Св. Кирил и Методий" ще бъде удостоена Адриана 
Благоева, професор по хорово дирижиране в Националната музикална академия, над 30 години ръководи Хора на 
софийските момчета. 
Отличие ще получат и двама актьори - Михаил Петров, участвал в десетки филмови и телевизионни продукции и сериали 
и с над две хиляди записа в Националното радио, както и Любен Чаталов, записал в биографията си роли в десетки филми, 
сред тях "Адаптация", "Лавина" и "Опасен чар". 
По-късно президентът Румен Радев ще отличи младежи, които помагаха за евакуирането на възрастни хора при пожара в 
дома във варненското село Рояк, който отне живота на девет души. 
Сред спасителите, отзовали се първи на място и помогнали на възрастни хора да излязат от горящата сграда, са Октай 
Шабан, Мерт Гюргелиев, Фуркан Фикретов и Селим Селимов. За проявената смелост и съпричастност четиримата ще 
получат Почетния знак на президента. 
 
√ ЕК предлага до дни задължителни срокове за валидността на Covid сертификатите 
До края на годината Европейската комисия ще предложи въвеждане на задължителни срокове в ЕС на валидността на 
сертификатите за ваксинираните против Covid-19. 
По-рано Комисията препоръча валидността на документите да бъде девет месеца от поставянето на последната доза, 
необходима за пълно ваксиниране. 
В първото тримесечие на следващата година в ЕС се очаква да бъдат доставени 250 милиона дози от ваксината на 
„Пфайзер“. Тези количества ще бъдат за осигуряване на подсилващи дози. 
 
√ Йоахим Нагел сменя Йенс Вайдман начело на Бундесбанк 
В последните дни преди Коледа новото правителство в Германия успя да извърши една от важните смени откакто дойде 
на власт - на управителя на националната банка. 
Досегашният шеф на Бундесбанк Йенс Вайдман обяви още преди изборите през септември, че не смята да се кандидатира 
за нов мандат и че иска да се оттегли. На неговото място ще застане 55-годишният Йоахим Нагел. 
Директорът на държавната банка за развитие KfW бе дългогодишен член на борда на директорите на Бундесбанк. 
Кандидатурата му бе одобрена неформално предварително от социалдемократите и либералите, които по време на 
коалиционните преговори се договориха да стиковат предложението помежду си и всяка от партиите да има право на 
вето. 
Социалдемократите трябва да го предложат, а либералите, които държат финансовото министерство, да се съгласят. 
Тази договорка бе изпълнена съвсем формално - всъщност либералите са посочили Нагел, а социалдемократите са се 
съгласили и официално издигат неговата кандидатура. 
Нагел е дългогодишен член на Социалдемократическата партия, но като банкер е смятан за финансист от групата на 
консервативните специалисти, които държат на стабилността, така че е напълно приемлив и за двата лагера. 
Решението окончателно трябва да се одобри от правителството и президента. 
 
√ Бундесбанк: Германската икономика може да се свие през последното тримесечие заради новата Covid вълна 
Германската икономика вероятно ще преживее "подновено свиване" през последното тримесечие на 2021 г., както и през 
първото тримесечие на 2022 г., тъй като възраждащите се коронавирусни инфекции предизвикват нови ограничения и 
задържат купувачите у дома, съобщи в понеделник Бундесбанк в редовния си месечен доклад. 
"Както стоят нещата към днешна дата, БВП може леко да спадне. Това се дължи главно на факта, че мерките за 
ограничаване на коронавируса бяха затегнати отново в резултат на четвъртата вълна на пандемията", се казва в доклада 
на немската централна банка. 
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Дейността в някои сектори на услугите е "значително затруднена", отбеляза Бундесбанк. Въпреки че ударът върху 
продажбите трябва да бъде по-малък от преди година, тъй като настоящите ограничения са по-малко строги и обхващат 
сравнително кратък период от време, постоянното свиване на доставките добавя допълнителни натоварвания. 
Централната банка на Германия също така посочи, че бизнес доверието се понижило през декември за шести пореден 
месец, като се влошиха показателите за текущите условия и за очакванията. 
Миналата седмица Бундесбанк понижи прогнозите си за икономически растеж в Германия за тази и следващата година, 
предупреждавайки за спад през зимата. 
Бундесбанк също така прогнозира, че икономиката ще ускори темпа на растеж през второто тримесечие на 2022 г., като се 
очаква частното потребление и износът да допринесат най-много за възходящата тенденция. Банката очаква по това време 
частните разходи да се повишат "значително" и смята, че проблемите с ограничените доставки ще намерят решение до 
края на 2022 г. 
Същевременно Бундесбанк повиши прогнозите си за инфлация и призова ЕЦБ да бъде бдителна по отношение на 
възходящите инфлационни рискове. 
Централната банка очаква годишното увеличение на потребителските цени в Германия да остане над 4% през следващите 
месеци, позовавайки се на рязко увеличение на цените на природния газ, което вероятно ще достигне до потребителите 
в началото на 2022 година. 
 
Investor.bg 
 
√ Започва проверка в "Напоителни системи" за договори на стойност 107 млн. лв. 
Вече областните управители ще се разпореждат с парите за ремонт на дигите 
Започва вътрешна проверка на "Напоителни системи" за сключени договори за ремонти на дигите в цялата страна на 
стойност 107 млн. лева. Това стана ясно при посещението на земеделския министър Иван Иванов в Садово, където много 
фермери загубиха продукцията си след наводненията.  
Има нелоялни практики при сключване на тези договори, стана ясно при посещението, съобщи БНТ. 
Оказа се, че дигите край село Катуница нямат Акт 16, а от тук нататък парите, които ще се дават за ремонти на дигите, ще 
се дават на областните управи, а не на "Напоителни системи". 
Земеделският министър увери, че земеделците ще получат обезщетения за щетите след наводненията. 
Река Чая излезе от коритото си преди няколко дни и десетки декари със селскостопанска продукция останаха под вода.  
Според местните власти дигата се е скъсала на няколко места, предаде БНР. Това се случва не за пръв път през последните 
години и тежкото състояние на съоръжението вече не изисква ремонт, а изцяло ново изграждане.  
 
√ Земеделската продукция по базисни цени нарасна с 32,4% през 2021 година 
Увеличават се както обемите, така и цените, информира НСИ 
Крайната продукция по базисни цени в селското стопанство през 2021 г. достигна 10,421 млрд. лв., което е с 32,4% повече 
в сравнение с предходната година, съобщи Националният статистически институт (НСИ). 
Според първата оценка на икономическите сметки за селското стопанство след значителния спад в продукцията през 2020 
г., дължащ се преди всичко на лоша в климатично отношение година, през 2021 г. увеличават както обемите - със 17,5%, 
така и цените - с 12,7%. 
Стойността на продукцията, произведена в растениевъдството, е 7,691 млрд. лв. и отбелязва увеличение спрямо 2020 г. с 
46,9%. Увеличението е в резултат както на ръст в обемите - с 24,4%, така и на цените с 18,1%. 
Значително растат обемите в растениевъдството при всички основни култури без зеленчуците, което е в резултат на по-
високите добиви поради благоприятните климатични условия. 
Най-голямо увеличение на обемите се наблюдава при зърнените култури - с 35,3%. 
Продукцията, произведена от животновъдството, е 2 млрд. лв. и е почти на нивото на предходната година - със слабо 
увеличение от 2%, което се дължи на увеличение на обемите – с 3%, докато при цените се наблюдава спад - с 1%. 
Стойността на вложените в селското стопанство през 2021 г. средства за текущо потребление достига 5,474 млрд. лв., което 
е с 23% повече от предходната година и е в резултат както на увеличение в обемите - с 13,4%, така и на ръст на цените - с 
8,5%. 
Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2021 г., достига 4,947 млрд. лв. и е с 
44,7% по-висока от 2020 година. Увеличението е в резултат както на ръст на обемите - с 22,8%, така и на увеличение на 
цените - със 17,8%. 
Смесеният индекс на нетния доход по факторни разходи се увеличава с 27,7%, а на нетния опериращ излишък/смесен 
доход - с 33%, което е в резултат на увеличените обеми и по-високите цени на продукцията в селското стопанство спрямо 
2020 г. и по-конкретно на продукцията в растениевъдството. 
Смесеният индекс на нетния предприемачески доход в селското стопанство през 2021 г. се увеличава спрямо 2020 г. с 43%. 
 
√ Рекордна средна цена на тока в Европа от 398 евро за MWh 
За България стойността е 342 евро за MWh, енергийният министър Андрей Живков ще даде подробности за мерките 
за преодоляване на кризата с енергийните цени 
Средната цена на тока за вторник на европейските енергийни борси отбеляза рязко повишение до рекордните 398,177 
евро за мегаватчас (MWh), като в България тя също нарасна до рекордно ниво от 342,37 евро за MWh, макар и да остава 
една от четирите най-ниски цени в Европа. 
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Това показват данните на платформата energylive.cloud, цитирани от БНР.  
За силния ръст на енергийните цени допринася сериозното поскъпване на природния газ с близо 8% и трайното 
застудяване на стария континент, което вероятно ще продължи най-малко до края на декември. 
Цената на газа в Европа нарасна с над 7% в понеделник и надмина още в началото на вчерашната търговия 1700 долара за 
1000 кубически метра, показват данни на лондонската борса ICE. 
Цената на януарските фючърси на нидерландския газов хъб TTF пък надхвърли 1730 долара за 1000 кубически метра или 
148,87 евро за мегаватчас, доближавайки рекордното ценово ниво от около 155 евро за MWh, достигнато през октомври. 
Новият ръст на цените на газа се дължи на информацията, че руските доставки за Германия през газопровода "Ямал-
Европа" са на много ниски нива, според данни на германския мрежов оператор Gascade. Намаленото газоподаване е факт, 
след като от петък "Газпром" започна да пълни втората линия на газопровода "Северен поток 2", засилвайки по този начин 
опасенията за европейските доставки в краткосрочен план. 
"Подновеният спад на потоците към Северозападна Европа по един от трите главни тръбопровода съвпада както с 
началото на запълването на Линия 2 на "Северен поток 2", така и с необичайно студеното време в Русия“, коментираха 
анализатори на компанията ICIS.  
Това предизвиква и по-нататъшно поскъпване на цената на електроенергията в Европа, като в сегмента "Ден напред" с 
доставка във вторник (21-ви декември) най-високи цени на електричеството са отчетени във Франция (от цели 442,88 евро 
за MWh), следвана от Австрия (434,34 евро), Белгия (432,99 евро), Германия (431,98 евро) и Нидерландия (429,84 евро). 
Цената надмина 400 евро за MWh на 11 европейски енергийни борси, като на едва 7 е под това ниво. Най-ниска е цената 
на тока в Испания и Португалия (по 327,38 евро за MWh), следвана от Гърция (342,35 евро), България (342,37 евро) и Полша 
(344,56 евро). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 21-ви декември) се повиши с 12,5% до 342,37 евро за мегаватчас, 
или рекордните 669,61 лева за MWh, показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). По този начин 
беше преодолян с близо 75 лева рекордния ценови връх от ден по-рано (20-и декември) на ниво от 595,43 лева. 
От началото на годината средната цена на електроенергията в България е 106,27 евро (207,85 лева) за мегаватчас, а от 
началото на месец декември - 231,67 евро (453,11 лева), показват данните на платформата energylive.cloud.  
На този фон министърът на енергетиката Андрей Живков и екипът му ще дадат пресконференция за актуални за сектора 
теми, включително мерки за преодоляване на кризата с енергийните цени.  сектора. Очаква са това да са насоки за 
евентуалните мерки срещу високите цени и по-конкретно помощи за засегнатите бизнеси. От една страна това е 
индустрията, която е голям енергиен потребител, а скъпата електроенергия води до по-високи цени на продукцията ѝ. От 
друга страна това са електроразпределителните дружества, които купуват енергията си за технологични загуби от борсата. 
 
√ След инфлацията следващият шок за пазарите ще е предлагането на облигации 
Картината на нетното предлагане ще се промени драстично през следващата година 
Централните банки, най-надеждната група от купувачи на облигации в развития свят, могат да намалят покупките на 
дългове през следващата година с до 2 трлн. долара в четирите големи развити икономики. Това предполага значително 
увеличение на разходите за заеми на много правителства, пише Ройтерс. 
В продължение на години, но особено след избухването на пандемията от COVID-19 през март 2020 г., централните банки 
ефективно поддържаха държавните разходи. Те изчистиха част от дълга, който се изля на пазарите, и предотвратиха твърде 
високото повишаване на доходността. 
Ако обаче централните банки определят график за премахване на стимулите от ерата на пандемията, недостигът на 
облигации с висок рейтинг, особено в Европа, може да се превърне в излишък. 
JPMorgan изчислява, че търсенето на облигации от централните банки в САЩ, Великобритания, Япония и еврозоната ще 
спадне с 2 трлн. долара през 2022 г. след намаление от 1,7 трлн. долара през тази година. 
Банката очаква освен това доходността от 10-годишните облигации на САЩ, Германия и Великобритания да се повиши 
съответно със 75, 45 и 55 базисни пункта до края на 2022 г., въпреки че не уточнява влиянието на предлагането върху 
облигациите. 
В световен мащаб JPMorgan прогнозира, че централните банки ще доведат до спад от около 3 трлн. долара в изкупуването 
на облигации. Това ще се отрази в средно увеличение на доходността от 20-25 базисни пункта. 
„Не предполагам, че следващата година ще бъде облигационен Армагедон, но имаме период, в който инфлацията все още 
е упорито висока, централните банки са зад кривата по отношение на повишаването на лихвените проценти и в същото 
време има голямо нетно предлагане", казва Крейг Инч, ръководител на отдела за лихви и пари в Royal London Asset 
Management. 
„Това е доста опияняващ микс за пазарите на облигации“, допълва той. 
Федералният резерв на САЩ ще сложи край на постепенното премахване на месечните си покупки за 120 млрд. долара 
през март. Схемата на Английската централна банка (АЦБ) за изкупуване на облигации на стойност 895 млрд. паунда (1,8 
трлн. долара) приключва този месец, а програмата за спешно изкупуване заради пандемията на Европейската централна 
банка (ЕЦБ) на стойност 1,85 трлн. евро изтича през март. 
Централните банки няма да изчезнат от пазарите. За да компенсира изтеглянето на PEPP, ЕЦБ временно ще удвои 
съществуващите месечни стимули до 40 млрд. евро. И тя, и Фед, и АЦБ ще продължат да връщат обратно постъпленията 
от падежиращите облигации на пазарите. 
Като цяло обаче ефектът е отрицателен. Великобритания може да бъде най-засегнатият пазар. ING прогнозира, че частните 
инвеститори ще трябва да поемат британски правителствени облигации с фиксирана лихва на нетна стойност 110 млрд. 
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паунда през 2022 г. при само 14 млрд. паунда тази година. През 2021 г. британската централна банка изкупи облигации за 
почти 170 млрд. паунда. 
АЦБ планира да спре реинвестирането на постъпленията от падежния дълг, след като лихвените проценти достигнат 0,5% 
- ниво, което е възможно до средата на 2022 г. След като лихвите достигнат 1%, институцията може да обмисли продажбата 
на облигациите, които притежава. 
Плановете за брутни държавни заеми на Обединеното кралство предполагат средно 120 млрд. паунда годишно нетно 
емитиране през следващите четири години - нива, невиждани от 2011 г. Очаква се доходността по 10-годишните книжа да 
се удвои до края на 2022 г. от приблизително 0,75% сега. 
Това е в ярък контраст с преди година, когато централните банки засилваха печатането на пари. 
В еврозоната премията за доходност може да се повиши с 20-30 базисни пункта, според Ралф Пройсер, международен 
ръководител на лихвените проучвания в BofA. 
„Ако пазарите са прави, при пълен край на покупките на активи през следващата година лихвеният шок ще е още по-голям 
и рискува да заеме значителна част от положително нетно емитиране, което ще трябва да поемем за първи път след 
европейската дългова криза", допълва Пройсер. 
Спредовете в Европа не отразяват това“, казва още той. 
Франция изглежда особено уязвима. Страната плаща минимална премия от 35 базисни точки спрямо Германия, по-малко 
от една четвърт от тази на Италия. Според Unicredit тя ще има най-големия обем дълг, който не е покрит от покупките на 
ЕЦБ – около 120 млрд. евро през 2022 г. 
Общото предлагане на облигации в Европа, включително облигации на Европейския съюз, ще бъде най-високото от 2015 
г. насам – 157 млрд. евро, според Камий дьо Курсел, ръководител на стратегията на BNP Paribas за лихвените проценти на 
G10, Европа. 
„Картината на нетното предлагане ще се промени драстично през следващата година заради силното забавяне на 
покупките от централната банка и в светлината на факта, че брутното предлагане все още ще остане сравнително 
повишено“, допълва тя. 
Анализаторите на ING казват, че прекратяването на покупките на Фед, възлизащи на 1 трлн. долара годишно, ще бъде 
компенсирано от спад от 1,5 трлн. долара в нетните емисии на Министерството на финансите, т.е. ще има чувствителен 
спад на нетното предлагане. 
С постоянното задгранично търсене на държавни ценни книжа това трябва да ограничи ръста на доходността по 10-
годишните облигации. Според проучване на Ройтерс доходността ще достигне 2,08% в края на 2022 г., докато повечето 
банки очакват около 2,25%. Това е с около 85 пункта по-високо от сега, независимо от свиването на програмата на Фед за 
покупка на дългове и трите очаквани увеличения на лихвите догодина. 
 
√ Венецуела съживява петролната си индустрия с раници кеш и метален скрап 
Възстановяването на производството доближава президента Николас Мадуро до целта му от 1 млн. барела на ден 
Сред ръждясалите остатъци на някога могъщата петролна индустрия на Венецуела пъстър екип от невзрачни работници са 
постигнали подвиг, който малцина смятаха за възможен: производството на петрол в района се е увеличило над два пъти 
за една година, разказва Bloomberg. 
Държавната петролна компания Petroleos de Venezuela (PDVSA) е добивала около 908 хил. барела на ден през последната 
седмица, твърдят запознати източници. При цена на петрола около 75 долара за барел това е финансов спасителен пояс 
за страната, ударена от американските санкции и затънала в 7-годишна рецесия. 
За да достигне това ниво, PDVSA е прибегнала към отчаяни мерки. Според запознати източници тя е раздала договори на 
малко познати местни компании с обещанието за плащания в метален скрап или, в някои случаи, с раници, натъпкани с 
долари, тъй като санкциите ограничават достъпа на Венецуела до банките. За да намали броя на собствените си работници, 
компанията кара тези изпълнители да наемат служители на PDVSA по краткосрочни проекти. PDVSA не е отговорила на 
исканията за коментар за производството си и как плаща на изпълнителите. 
Възстановяването на производството доближава президента Николас Мадуро до целта му от 1 млн. барела на ден. За 
страна, която има най-големите резерви от суров петрол в света, това не е много. Но тласъкът на производството внася нов 
непредсказуем елемент на петролния пазар, разтърсен от сигналите за повторно засилване на Covid-19. В същото време 
венецуелският петролен министър Тарек ел-Айсами – един от главните лейтенанти на Мадуро, засилва натиска, за да 
гарантира, че производствената цел на президента ще се изпълни. 
„PDVSA изгради нови партньорства, които ѝ позволяват да увеличи добива“, казва Антеро Алварадо, управляващ партньор 
в консултантската компания Gas Energy Latin America. Останалата без кеш компания „плаща и на компании за услуги. 
Всичко това се случва на фона на високи цени на петрола, санкции и традиционните партньори, които не могат да си 
съберат дълговете от PDVSA”. 
За неопитното око нещата в Пояса на Ориноко във Венецуела не са се променили много. Регионът все още е сянка на 
някога процъфтяващия център, който превърна латиноамериканската страна в глобален енергиен гигант. Превозните 
средства, които преди пренасяха тежко оборудване за сондаж до площадките, до голяма степен изчезнаха. Складовете, 
държани от чуждестранни компании, са празни и се разпадат. Големите самосвали се търкалят по изровените пътища, 
превозвайки тонове метален скрап – демонтирани тръбопроводи, които да бъдат продадени в чужбина. 
В краткосрочен план обаче маневрите на PDVSA да увеличи добива си явно работят, макар и бавно. Производството на 
Венецуела от 908 хил. барела на ден е близо до това на Оман – малък износител на петрол сред конкурентите си в Близкия 
изток. За сравнение, в златната ера на 90-те Венецуела добиваше над три пъти по-голямо количество. Товарите с 
венецуелски суров петрол на танкерите през ноември са надминали половин млн. барела на ден за пръв път от година. 
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Макар че не е ясно къде ще бъде изпратен този петрол, милиони барели „черно злато“ от Венецуела тайно стигнаха Китай, 
използвайки тактики като трансфер от кораб на кораб, офшорни дружества и заглушени сателитни сигнали. 
Много от фирмите, сондиращи за PDVSA, работят нередовно предвид липсата им на финансиране и закъснелите плащания 
в кеш от държавния производител, твърдят запознати източници. Компанията остава в затруднения заради годините лошо 
управление, оскъдни инвестиции от чуждестранни партньори и бремето на американските икономически санкции, 
наложени при администрацията на Доналд Тръмп. 
Въпреки това изпълнителите оцеляват. Това е подобрение спрямо предходните две години, когато PDVSA предлагаше да 
плаща в суров петрол или гориво въпреки усложненията, които санкциите създадоха за подобни транзакции. PDVSA се 
фокусира върху петролни полета в сравнително добра форма, много от които са изградени и финансирани от чуждестранни 
партньори, които оттогава са спрели работа заради санкциите върху режима на Мадуро. 
Петролният министър ел-Айсами засилва натиска, за да гарантира, че производствените цели на Мадуро се изпълняват. 
Той е чест посетител на промишления комплекс Jose на PDVSA в Източна Венецуела, който обработва суров петрол в 
продукт готов за износ. След години упадък комплексът напоследък получи няколко козметични подобрения: 
ремонтирани пътища и резервоари и премахването на плевели, които поглъщаха някои от съоръженията. 
Някои наблюдатели поставят под въпрос дали Венецуела може да поддържа ръста в производството на петрол. Стабилно 
производство от над 750 хил. барела на ден е „предизвикателство за PDVSA”, казва Алварадо, тъй като чести пожари и 
други злополуки заплашват да намалят предлагането. 
Редовни доставки на ирански кондензат също са от ключово значение. Този лек суров петрол позволява на PDVSA да 
пренесе подобния на утайка нефт, добиван от Пояса на Ориноко, до смесителни заводи близо до брега, където може да 
бъде подобрен до по-търговски сорт и изпратен към пазарите. Три товарни кораба с 4,6 млн. барела ирански кондензат са 
пристигнали от юли във Венецуела. PDVSA не е обявила дали ще има още кораби, но според полуофициалната иранска 
информационна агенция Tasnim Техеран призовава за по-голямо сътрудничество между двете държави по отношение на 
нефтохимикалите и рафинирането. 
Макар че Венецуела се фокусира върху петролни полета, които са в сравнително добро състояние, десетки други полета 
остават затворени. PDVSA може да ги разпарчетоса, разпокъсвайки тръбопроводи, двигатели и други съоръжения, които 
може да продаде, за да финансира дейността си. Докато това се случва, повторната поява на страната като петролна 
суперсила ще остане далечна мечта. 
Ако PDVSA успее да получи достатъчно доставки на ирански кондензат, „има голяма вероятност да продължи да увеличава 
добива си“, казва Дейвид Вот, управляващ директор в консултантската компания IPD Latin America. “Компанията обаче 
може в крайна сметка да стане жертва на собствения си успех, когато нарастващото производство се сблъска с определени 
инфраструктурни и оперативни ограничения, потенциално повлиявайки на качеството на суровия петрол и впоследствие 
– на възможността за износ“. 
 
Мениджър 
 
√ МОН въвежда „зелен сертификат“ от 24 януари  
От 24 януари 2022 г. във всички сгради на министерството на образованието и науката (МОН) ще се влиза само със „зелен 
сертификат“ – валиден документ за ваксиниране, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от 
лабораторно изследване. Бързият антигенен тест ще е валиден до 48 часа, а PCR-тестът - до 72 часа. Това е регламентирано 
в заповед на министъра на образованието акад. Николай Денков.   
Министерството няма да организира лаборатория на своя територия.  
Няма да се изисква „зелен сертификат“ от деца и от граждани, които идват само до приемната на МОН, за да подават 
документи.  
Хората, които не могат да се имунизират по здравословни причини, ще трябва да представят медицински документ, който 
удостоверява това. Служителите на МОН, които нямат „зелен сертификат“, ще работят дистанционно, ако задачите им 
позволяват това, или ще трябва да излязат в отпуск.  
 
√ Турция разкри нови гишета на ГКПП "Капъкуле" заради засиления трафик 
Турция разкри нови гишета на граничния пункт „Капъкуле“ заради засиления трафик от България. Общият брой на гишетата 
за влизащите от България в момента е 10, предава БНР.  
"На границата бяха изпратени нови служители. Преди новогодишните празници потокът от хора от България не 
стихва", каза представителят за Одрин на Сдружението на турските хотелиери, цитиран от местните медии. 
"В Одрин имаме общо 2 500 хотелски легла, в момента всички те са резервирани от българите", каза още Гьокхан Балта. 
Турската лира удари ново дъно и вече един долар струва над 17 турски лири. 
 
√ Брюксел отлага за средата на януари представянето на списъка със зелени инвестиции 
Европейската комисия (ЕК) отлага за средата на януари представянето на предложението си за списък със зелени 
инвестиции, обяви еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон, цитиран от Франс прес. 
Той очаква в листата да бъдат включени природният газ и ядрената енергия, които са в основата на постоянни разногласия 
сред страните членки. 
Този списък ("таксономия"), който трябваше да бъде оповестен до края на годината, ще предостави достъп до "зелено 
финансиране" и субсидии, както и до чисто конкурентно предимство на включените в него сектори. Залогът е голям, тъй 
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като има ключово значение за скъпоструващото обновяване на френския ядрен парк и за страните от Източна Европа, 
които залагат на инвестициите в природен газ, за да намалят зависимостта си от въглищата. 
"Много сме близо до финализирането на работата ни по делегирания акт (. . .), който ще включва едновременно газ и 
ядрена енергия", потвърди еврокомисарят в интервю за германския вестник "Велт", публикувано през уикенда. 
"Ще имаме нужда от още десетина дни или две седмици за консултации със страните. Надявам се, че ще можем да 
представим крайното си предложение в средата на януари", заяви той. 
Въпросът бе обект на оживени дебати между 27-те страни членки на ЕС. Десет от тях начело с Франция се обявиха в 
подкрепа на включването на ядрената енергия срещу група страни, които се отнасят доста въздържано към нея (Германия, 
Люксембург, Австрия). 
Същевременно докато някои държави поискаха включването в класацията на природния газ в качеството му на преходен 
енергиен източник, то други категорично го отхвърлят заради емитираните емисии при използване на синьото гориво, за 
което ЕС остава силно зависим от Русия. 
"Газът със сигурност не е идеалът ни за постигане на въглеродна неутралност в рамките на ЕС, но при всички случаи е по-
добър от въглищата по отношение на въглеродните емисии", каза Бретон пред "Велт". 
"Трябва да сме прагматични, ще се нуждаем едновременно от газ и ядрена енергия, за да конкретизираме климатичните 
ни цели за 2030 и 2050 година", добави той. 
"Ако вие самите не искате ядрена енергия, не можете да сте идеологически неотстъпчиви. Важно е да говорим с всички, 
за да намерим общоприемливо решение", подчерта еврокомисарят за вътрешния пазар. 
Срещата на върха на държавните и правителствените ръководители на ЕС миналата седмица обаче показа дълбоките 
различия между страните членки, припомня АФП. 
Изготвянето на списъка не е отговорност на страните членки, но не е тайна, че разногласията са значителни. Установихме, 
че за момента не можем да постигнем компромис и си даваме допълнително време, призна председателят на Европейския 
съвет Шарл Мишел. 
 
√ Европейските борси започват седмицата с понижения 
Европейските акции се понижиха в ранната търговия в понеделник на фона на глобална разпродажба, след като 
инвеститорите подходиха предпазливо на фона на страховете затягане на ограничителните мерки срещу 
разпространението на варианта Омикрон на коронавируса и потенциалният им ефект върху световната икономика, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 6,83 пункта, или 1,44%, до 467,07 пункта. Това е най-ниското ниво на 
бенчмарка от повече от две седмици. Туристическият индекс SXTP, автомобилният SXAP и енергийният SXEP се понижиха 
съответно с 2,74%, 2,01% и 2,22%. 
 Немският показател DAX се понижи с 292,15 пункта, или 1,88% , до 15 239,54 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 записа спад от 80,14 пункта, или 1,1%, до 7 189,78 пункта. Френският измерител CAC 40 записа спад от 80,88 
пункта, или 1,17%, до 6 845,75 пункта. 
„Темповете, с които вирусът се разпространява, увеличават опасенията, че правителствата ще въведат по-строги 
ограничения, които биха могли да ограничат движението и да възпрепятстват икономическата активност“, коментира 
Дейвид Мадън, пазарен анализатор в CMC Markets UK. 
В неделя Нидерландия въведе локдаун, докато други европейски страни обмислят затягане на мерките преди коледните 
и новогодишните празници. 
По-думите на Мадън по-ниската ликвидност през последните седмици на декември също може да доведе до остри 
движения на борсите. 
Миналата седмица STOXX 600 записа ръст, след като Европейската централна банка обеща продължителна икономическа 
подкрепа, а Федералният резерв на САЩ даде крайна дата за своята програма за стимулиране, въведена заради 
пандемията, като същевременно предостави оптимистична прогноза за икономиката. 
От инвестиционната банка Goldman Sachs обаче понижиха прогнозата си за реалния ръст на брутния вътрешен продукт на 
САЩ през първото тримесечие на 2022 г. до 2% спрямо предходната прогноза от 3%. 
Акциите на Novo Nordisk се сринаха с 10,55%, след като датската фармацевтична компания заяви, че няма да може да 
отговори на търсенето на новото си лекарство срещу затлъстяване поради проблеми с доставките в САЩ. 
Цената на книжата на BNP Paribas се повиши с 0,36%, след като френският кредитор се съгласи да продаде американското 
си звено, Bank of the West, на канадската BMO Financial Group за около 16,3 млрд. долара. 
Акциите на шведския производител на целулоза и хартия BillerudKorsnas поевтиняха с 8,06%, след като компанията заяви, 
че ще придобие базирания в САЩ Verso за около 825 млн. долара в брой. 
Спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха понижения в петък на фона на нарастващия брой на заразените с COVID-19 и 
опасенията за затягане на паричната политика, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 532,2 пункта, или 1,48%, до 35 365,44 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се понижи с 48,03 пункта, или 1,03%, до 4 620,64 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq заличи 10,75 пункта от стойността си, или 0,07%, завършвайки сесията при ниво от 15 169,68 пункта. 
И трите индекса регистрираха спад за седмицата, като Nasdaq се понижи с близо 3%. Dow и S&P500 загубиха съответно с 
1,7% и 1,9% от стойността си. 
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Най-големи загуби регистрира финансовият сектор на S&P, свивайки се с 2,3%, след като банковите акции се представиха 
по-добре от средното за пазар ав четвъртък. Цените на книжата на Goldman Sachs, Bank of America и JP Morgan се понижиха 
съответно с 3,92%, 2,49% и 2,28%. 
Много технологични акции записаха седмични понижения, като Microsoft се раздели с 5,5% от стойността си, а Alphabet и 
Apple – с повече от 4%. 
Акциите на производителя на електрически превозни средства Rivian се сринаха с 10,26%, след като компанията заяви, че 
ням ада постигне производствените си цели за 2021 г. 
Изглежда, че инвеститорите се пренасочват от технологични акции с висок растеж към тези на основни потребителски 
стоки, докато анализират последното заседания на Федералния резерв, нарастващата инфлация и разпространението на 
варианта Омикрон. 
„Тъй като Федералният резерв става все по-агресивен в очакванията си за по-високи лихви, инвеститорите се отдръпват от 
акциите на растежа“, коментира Джим Полсен, главен инвестиционен стратег в The Leuthold Group. 
Цената на книжата на FedEx се повиши с 4,95%, след като печалбите и приходите на компанията за последното тримесечие 
надминаха очакванията на анализаторите. Фирмата също така обяви обратно изкупуване на акции на стойност 5 млрд. 
долара. 
Акциите на производителите на ваксини срещу COVID-19 Moderna и Pfizer поскъпнаха с 14,7% и 12,7% за седмицата и бяха 
сред най-добре представящите се в S&P 500. 
Загуби в Азия 
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион се оцветиха в червено в понеделник, след като Народната банка на 
Китай намали водещия си лихвен процент за първи път от април 2020 г., предаде Си Ен Би Си. 
Днес Китай обяви, че централната банка е понижила базисната лихва по едногодишните кредити за от 3,85% на сто до 
3,8%. Повечето търговци и икономисти очакваха понижение на лихвения процент. 
На този фон в  континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite  се понижи с 38,76 пункта, или 1,07%, до 3 593,6 пункта, 
докато по-малкият показател Shenzhen Composite изтри 44,74 пункта от стойността си, или 1,77%, завършвайки сесията при 
ниво от 2 478,42 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng записа спад от 447,77 пункта, или 1,93%, до 22 744,86 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 607,87 пункта, или 2,13%, до 27 937,81 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 54,73 пункта, или 1,81%, до 2 963 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 регистрира спад от 11,8 пункта, или 0,16%, до 7 292,2 пункта. 
 У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX регистрира ръст от 4,84 пункта, или 0,78%, до 624,39 пункта. BGBX40 се повиши с 0,66 пункта, или 0,47%, до 141,03 
пункта. BGTR30 напредна с 0,36 пункта, или 0,05%, до 671,10 пункта. BGREIT отчете спад от 0,87 пункта, или 0,53%, до 161,92 
пункта. 
  
Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - САЩ натискат за 5000 свои войници в България заради Русия  
в. 24 часа - БНБ слага нова спирачка за кредити, вдига буфер за банките от 2023 година 
в. Монитор - Учителите най-търсени в столицата, бармани не стигат в страната 
в. Монитор - Ускоряват газовата връзка с Гърция 
в. Монитор - Хванаха опит за злоупотреба с ремонт на диги за 107 млн. лв. от ЕС 
в. Телеграф - Зареждат банкоматите с 500 млн. лв. 
в. Труд - Отваряме вратата на Скопие за ЕС? 
в. Труд - Манипулират обществото, за да овладеят прокуратурата  
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Радев се разбърза с интеграцията на Македония в ЕС след натиск от Гърция 
в. 24 часа - С 1,6 млрд. лв. от квоти пробват по-малко поскъпване на тока, а с азерски газ - на парното 
в. Труд - Две нарушения при отказ на проби за алкохол и дрога 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Д-р Аспарух Илиев: Бустерната доза пази заразения с омикрон до 70% от тежко протичане на болестта 
в. Монитор - Тихомир Безлов, главен експерт програма "Сигурност": Лошата социализация и ниските доходи превръщат 
младежите в престъпници 
в. Телеграф - Лейт. Антонио Чучуков от Съвместното командване на Специалните операции: Потомък съм на Ильо 
Войвода, в кръвта ми е да браня България 
в. Труд - Д-р Хасан Адемов, депутат от ДПС, пред "Труд": CОVID добавката от 120 лв. трябва да остане до края на кризата  
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ще има ли голяма война през 2022 г.? 
в. Монитор - Учителят - между банкомата и призванието 
в. Телеграф - Долу химията от сиренето 
в. Труд - Европейската енергетика не е съюз 
в. Труд - Какви хора иска да слага Кирил Петков в прокуратурата? 
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Колко е труден пътят до успеха? Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар специален гост на 
"Денят започва". 

- На живо: Има ли защита срещу клонирането на автомобили? 
- Директно от Триград - повече от седмица пътят е затворен? Как живеят хората там? 
- Ваксините за деца срещу Сovid -19 пристигнаха. Какво трябва да знаят родителите? 
- Как да бъде реформирана съдебната власт? Анализът на адвокат Марин Марковски.  

бТВ, „Тази сутрин“  
- Първите ваксини за деца - какви са въпросите на родителите? Разговор с психолога Маргарита Бакрачева, 

адвокат Мария Петрова и маестро Йордан Камджалов, баща на 5 деца 
- Цвета Караянчева - за управляващите, опозицията и мораториума за тока 
- 10-годишно дете почина след като припадна в училище - ясни ли са причините за трагедията 
- В "Седмица на духа" - писателят Георги Бърдаров за силата на думите и... прошката 
- Има ли път обратно към България за Живка, след като спечели " Фермата 7" 

НТВ, „Здравей, България“ 
- Да изчезнеш за 60 секунди с джип на президент. Как крадци задигнаха автомобил на Росен Плевнелиев от 

паркинг на мол в София 
- 10-годишно дете припадна в клас и почина - какви са причините за трагедията 
- Кой е столичанинът, украсил колата си с лампички и превърнал се в коледна атракция по улиците 

 
√ Предстоящи събития на 21 декември 
София. 

- От 10.30 ч. в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще удостои с държавни отличия 
български културни дейци. 

- От 13.00 ч. в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще връчи Почетния знак на президента 
на Република България на Октай Шабан, Мерт Гюргелиев, Фуркан Фикретов и Селим Селимов за проявената от тях 
смелост, съпричастност и самоотверженост при спасяването на възрастни хора от хоспис „Топъл дом“ в с. Рояк. 

- От 12.00 часа в сградата на Министерството на енергетиката министър Александър Николов ще даде брифинг по 
актуални теми в енергетиката. 

- От 12.00 часа в Министерството на образованието и науката ще бъдат наградени учениците, които спасиха част от 
обитателите на Дома за възрастни хора в село Рояк при пожара в сградата на 22 ноември т.г. 

- От 13.00 часа във фоайето на МВР ще се проведе церемонията „Полицай на годината 2021”. 
- От 10.30 часа в сградата на ВСС ще се проведе заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 
- От 11.00 часа в БТА ще бъдат представени целите и идеите на проекта „Пер Гюнт пътува“. 
- От 14.00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча“ 23 ще се проведе пресконференция. 

*** 
Благоевград. 

- От 18.00 часа в зала „Яворов“ ще се състои концертът „Let it snow”. 
*** 
Бургас 

- От 12.30 ч. в Културен център „Морско казино“ ще бъдат наградени най-изявените спортисти на годината. 
- От 17.00 часа на пл. „Тройката“ ще се състои предколеден концерт на Бургаския духов оркестър.  
- От 17.30 ч. в Държавен куклен театър ще започне представлението „Приятел с голямо сърце“. 

*** 
Балчик. 

- От 13.00 часа пред пред „Аквилон“ ще се проведе фермерско изложение. 
*** 
Варна. 

- От 12.00 часа в сградата на Варненска и Великопреславска света митрополия Варненският и Великопреславски 
митрополит Йоан ще произнесе своето Рождественско послание.  

*** 
Велико Търново. 

- От 19.00 часа в МДТ „Константин Кисимов“ ще се състои коледен галаконцерт. 
*** 
Добрич. 

- От 12.00 часа на пл. „Свобода“ ще се състои празничен концерт на Духовия оркестър. 
- От 13.00 часа в Средно училище „Димитър Талев“ ще се проведе работилница за изработване на коледни картички 

и подготвяне на писма до Дядо Коледа. 
*** 
Добрич./ село Опанец. 

- От 14.00 часа в село Опанец ще бъде открит Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция. 
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*** 
Пловдив. 

- От 12.00 ч. на ул. „Голямоконарско шосе“ 1, Производствена база на Макском“ ЕООД, министърът на иновациите 
и растежа Даниел Лорер ще вземе участие в събитие, свързано с изграждането на завод за електрически 
велосипеди. 

- От 9.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе заседание на Съвета. 
- От 11.30 часа на ул. „Голямоконарско шосе“ 1 ще се проведе събитие, свързано с изграждането на съвместен завод 

за електрически велосипеди.  
*** 
Разград. 

- От 10.30 часа на закрития паркинг на стадион „Хювефарма Арена“ ще бъде даден старт на кампания за раздаване 
на хранителни пакети за 1200 социално слаби граждани. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа в Регионален исторически музей ще се проведе творческо ателие „Благословията на българската 
сурвачка“. 

- От 11.00 часа в Оперния театър ще бъде представена постановката за деца „Коледни бъркотии“. 
- От 19.00 часа в Културен център „Стара Загора“ ще бъде представен спектакълът „Грамофонът“. 

*** 
Шумен. 

- От 18.30 часа в голямата зала на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ ще се състои концертът „Чуй ме, 
чедо, Коледа иде“. 

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

