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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

АИКБ 
 
√ БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС НАСТОЯВА ЗА НЕЗАБАВНИ И АДЕКВАТНИ МЕРКИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ВИСОКИТЕ РАЗХОДИ ЗА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 
ДО 
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ, 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
КОПИЕ 
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ, 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА, 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА 
Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, 
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
 
Относно: Схема за компенсиране на небитовите потребители за високите цени на електроенергията 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
В условия на критична за икономиката ситуация на растящи цени на електрическа енергия българският бизнес настоява за 
незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи. Но днес, 21 декември 2021 г с изненада и 
неудовлетворение приемаме обявената от министъра на енергетиката на Република България схема за компенсиране на 
разходите на небитовите потребители за потребената от тях електрическата енергия, поради продължаващ ръст на 
борсовите цени. За наше съжаление и учудване беше обявено, че компенсацията ще има таван в размер на 30% от 
действителната пазарна цена. Това ограничение не отговаря на заявлението, че ще бъдат компенсирани 75% от разликата 
между действителната пазарна цена за м. юли т. г. (185,59 лв./MWh) и действителната пазарна цена за съответния месец. 
Към днешна дата (21 декември 2021 г.) средната цена за м. декември вече е 470 лв./MWh, с тенденция за растеж. Така 
прогнозната цена за утре, 22 декември 2021 г., е 824,55 лв./MWh, като в редица часове надвишава 1000 лв./MWh! Дори 
при запазване на сегашния среден за месеца размер, компенсацията би следвало да е 213,50 лв./MWh. Предложеният 
таван я сваля до 141 лв./MWh, което е крайно недостатъчно за енергоинтензивните и основни сектори на българската 
индустрия. 
В създадената тежка и динамична обстановка приемането на таван за компенсация е не само неработещ механизъм, но 
той ще доведе до спиране и фалит на важни икономически сектори с висок дял в производството и износа. Много от 
предприятията вече са в затруднено финансово състояние и само бързото подпомагане с плаваща компенсация до 
ефективен размер от 75% между базовата цена, равна на прогнозната пазарна цена, която е и референтна цена за бита в 
размер на 119 лв./MWh и действителната пазарна цена при под на подкрепа 185 лв./MWh, може да окаже положително 
въздействие за запазване на производството и работните места. 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Призоваваме Министерският съвет да отчете реалните заплахи пред българските производители от приемането на таван 
за компенсиране на енергийните разходи и силно негативните последиците от това решение. Като отговорни 
представители на националния бизнес настояваме да бъде прието направеното от нас предложение, като правителството 
отговори на очакванията на българските производители за незабавни мерки в подкрепа на националната икономика. 
 
С УВАЖЕНИЕ, 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ, 
ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА 
АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ И ССИ 
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БТА 
 
√ Работодателските организации изпратиха писмо до премиера относно схемата за компенсиране на небитовите 
потребители за високите цени на електроенергията 
В условия на критична за икономиката ситуация на растящи цени на електрическа енергия българският бизнес настоява за 
незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи, пишат в писмо до премиера Кирил Петков от 
Национално представителните организации на работодателите, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България /АИКБ/. 
С изненада и неудовлетворение приемаме обявената от министъра на енергетиката схема за компенсиране на разходите 
на небитовите потребители за потребената от тях електрическата енергия поради продължаващ ръст на борсовите цени. 
За наше съжаление и учудване беше обявено, че компенсацията ще има таван в размер на 30 процента от действителната 
пазарна цена. Това ограничение не отговаря на заявлението, че ще бъдат компенсирани 75 на сто от разликата между 
действителната пазарна цена за юли т. г. (185,59 лв./MWh) и действителната пазарна цена за съответния месец. Към 
днешна дата (21 декември 2021 г.) средната цена за декември вече е 470 лв./MWh, с тенденция за растеж. Така 
прогнозната цена за утре, 22 декември 2021 г., е 824,55 лв./MWh, като в редица часове надвишава 1000 лв./MWh. Дори 
при запазване на сегашния среден за месеца размер, компенсацията би следвало да е 213,50 лв./MWh. Предложеният 
таван я сваля до 141 лв./MWh, което е крайно недостатъчно за енергоинтензивните и основни сектори на българската 
индустрия, пише в писмото. 
В създадената тежка и динамична обстановка приемането на таван за компенсация е не само неработещ механизъм, но 
той ще доведе до спиране и фалит на важни икономически сектори с висок дял в производството и износа. Много от 
предприятията вече са в затруднено финансово състояние и само бързото подпомагане с плаваща компенсация до 
ефективен размер от 75 процента между базовата цена, равна на прогнозната пазарна цена, която е и референтна цена за 
бита в размер на 119 лв./MWh, и действителната пазарна цена при под на подкрепа 185 лв./MWh, може да окаже 
положително въздействие за запазване на производството и работните места, посочват от АИКБ. 
Призоваваме Министерският съвет да отчете реалните заплахи пред българските производители от приемането на таван 
за компенсиране на енергийните разходи и силно негативните последиците от това решение. Като отговорни 
представители на националния бизнес настояваме да бъде прието направеното от нас предложение, като правителството 
отговори на очакванията на българските производители за незабавни мерки в подкрепа на националната икономика, пише 
още в съобщението. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Бизнесът до премиера: Без таван за помощите за скъпия ток, защото ще има фалити 
От Асоциацията на индустриалния капитал очакват правителството да преразгледа решението си 
Компенсациите за бизнеса са недостатъчни, половината от реално необходимите, смятат от Асоциацията на 
индустриалния капитал за мерките срещу високата цена на тока, които правителството обяви вчера. В същото време 
печалбата на АЕЦ "Козлодуй" за 4-те месеца, в които мерките трябва да работят, е над 2 милиарда лева. 
В условия на критична за икономиката ситуация на растящи цени на електрическа енергия българският бизнес настоява за 
незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи, заявяват в писмо до премиера Кирил Петков от 
Национално представителните организации на работодателите, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България /АИКБ/. 
"С изненада и неудовлетворение приемаме обявената от министъра на енергетиката схема за компенсиране на разходите 
на небитовите потребители за потребената от тях електрическата енергия поради продължаващ ръст на борсовите цени. 
За наше съжаление и учудване беше обявено, че компенсацията ще има таван в размер на 30 процента от действителната 
пазарна цена. Това ограничение не отговаря на заявлението, че ще бъдат компенсирани 75 на сто от разликата между 
действителната пазарна цена за юли т. г. (185,59 лв./MWh) и действителната пазарна цена за съответния месец. Към 
днешна дата (21 декември 2021 г.) средната цена за декември вече е 470 лв./MWh, с тенденция за растеж. Така 
прогнозната цена за утре, 22 декември 2021 г., е 824,55 лв./MWh, като в редица часове надвишава 1000 лв./MWh. Дори 
при запазване на сегашния среден за месеца размер, компенсацията би следвало да е 213,50 лв./MWh. Предложеният 
таван я сваля до 141 лв./MWh, което е крайно недостатъчно за енергоинтензивните и основни сектори на българската 
индустрия", пише в писмото. 
"В създадената тежка и динамична обстановка приемането на таван за компенсация е не само неработещ механизъм, но 
той ще доведе до спиране и фалит на важни икономически сектори с висок дял в производството и износа. Много от 
предприятията вече са в затруднено финансово състояние и само бързото подпомагане с плаваща компенсация до 
ефективен размер от 75 процента между базовата цена, равна на прогнозната пазарна цена, която е и референтна цена за 
бита в размер на 119 лв./MWh, и действителната пазарна цена при под на подкрепа 185 лв./MWh, може да окаже 
положително въздействие за запазване на производството и работните места", посочват от АИКБ. 
От бизнесът очакват правителството да преразгледа решението си. 
"Призоваваме Министерският съвет да отчете реалните заплахи пред българските производители от приемането на таван 
за компенсиране на енергийните разходи и силно негативните последиците от това решение. Като отговорни 
представители на националния бизнес настояваме да бъде прието направеното от нас предложение, като правителството 
отговори на очакванията на българските производители за незабавни мерки в подкрепа на националната икономика", 
пише още в съобщението. 
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Хотелиери също подкрепят тази позиция. 
Атанас Карагеоргиев е собственик на хотели на морето. Постоянно повишаващата се цена на тока вдига разходите на 
бизнеса му 2 пъти и половина, а обявените днес мерки за него са недостатъчно и временно решение. 
"Не можеш да кажеш понеже токът поскъпна от пакет 45-50 евро да го направиш 150, няма как. Решава ни проблема 
доколкото хората, които са решени да си пазят персонала, да могат да плащат енергията, която се консумира в офисната 
част. За сериозна работа не може да се мисли", заяви Атанас Карагеоргиев пред БНТ. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Работодателите с писмо до Петков, недоволни от компенсациите за тока 
Те настояват да няма таван на помощите. 
"В условия на критична за икономиката ситуация на растящи цени на електрическа енергия българският бизнес настоява 
за незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи", пишат в писмо до премиера Кирил Петков от 
Национално представителните организации на работодателите, съобщиха от АИКБ. 
Работодателските организации не са доволни от представената схема за компенсации и настояват да няма таван 
на помощите. Предупреждават и за фалити. 
"С изненада и неудовлетворение приемаме обявената от министъра на енергетиката схема за компенсиране на разходите 
на небитовите потребители за потребената от тях електрическата енергия поради продължаващ ръст на борсовите цени. 
За наше съжаление и учудване беше обявено, че компенсацията ще има таван в размер на 30 процента от действителната 
пазарна цена. 
Това ограничение не отговаря на заявлението, че ще бъдат компенсирани 75 на сто от разликата между действителната 
пазарна цена за юли т. г. (185,59 лв./MWh) и действителната пазарна цена за съответния месец. Към днешна дата (21 
декември 2021 г.) средната цена за декември вече е 470 лв./MWh, с тенденция за растеж. Така прогнозната цена за утре, 
22 декември 2021 г., е 824,55 лв./MWh, като в редица часове надвишава 1000 лв./MWh. Дори при запазване на сегашния 
среден за месеца размер, компенсацията би следвало да е 213,50 лв./MWh. Предложеният таван я сваля до 141 лв./MWh, 
което е крайно недостатъчно за енергоинтензивните и основни сектори на българската индустрия", пише в писмото. 
В създадената тежка и динамична обстановка приемането на таван за компенсация е не само неработещ механизъм, но 
той ще доведе до спиране и фалит на важни икономически сектори с висок дял в производството и износа. Много от 
предприятията вече са в затруднено финансово състояние и само бързото подпомагане с плаваща компенсация до 
ефективен размер от 75 процента между базовата цена, равна на прогнозната пазарна цена, която е и референтна цена за 
бита в размер на 119 лв./MWh, и действителната пазарна цена при под на подкрепа 185 лв./MWh, може да окаже 
положително въздействие за запазване на производството и работните места, посочват от АИКБ. 
Призоваваме Министерският съвет да отчете реалните заплахи пред българските производители от приемането на таван 
за компенсиране на енергийните разходи и силно негативните последиците от това решение. Като отговорни 
представители на националния бизнес настояваме да бъде прието направеното от нас предложение, като правителството 
отговори на очакванията на българските производители за незабавни мерки в подкрепа на националната икономика, пише 
още в съобщението. 
 
В. Труд 
 
√ Бизнесът се обяви против тавана на помощите за ток 
В условия на критична за икономиката ситуация на растящи цени на електрическа енергия българският бизнес настоява за 
незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи. Но днес, 21 декември 2021 г с изненада и 
неудовлетворение приемаме обявената от министъра на енергетиката на Република България схема за компенсиране на 
разходите на небитовите потребители за потребената от тях електрическата енергия, поради продължаващ ръст на 
борсовите цени. 
Това се казва в отворено писмо от работодателските организации КРИБ, АИКБ, БТПП, БСК и ССИ до премиера Кирил Петков 
и министрите на икономиката, енергетиката и финансите. 
"За наше съжаление и учудване беше обявено, че компенсацията ще има таван в размер на 30% от действителната пазарна 
цена. Това ограничение не отговаря на заявлението, че ще бъдат компенсирани 75% от разликата между действителната 
пазарна цена за м. юли т. г. (185,59 лв./MWh) и действителната пазарна цена за съответния месец", посочват 
работодателите. 
Към днешна дата (21 декември 2021 г.) средната цена за м. декември вече е 470 лв./MWh, с тенденция за растеж. Така 
прогнозната цена за утре, 22 декември 2021 г., е 824,55 лв./MWh, като в редица часове надвишава 1000 лв./MWh! Дори 
при запазване на сегашния среден за месеца размер, компенсацията би следвало да е 213,50 лв./MWh. Предложеният 
таван я сваля до 141 лв./MWh, което е крайно недостатъчно за енергоинтензивните и основни сектори на българската 
индустрия, пише в писмото. 
В създадената тежка и динамична обстановка приемането на таван за компенсация е не само неработещ механизъм, но 
той ще доведе до спиране и фалит на важни икономически сектори с висок дял в производството и износа. Много от 
предприятията вече са в затруднено финансово състояние и само бързото подпомагане с плаваща компенсация до 
ефективен размер от 75% между базовата цена, равна на прогнозната пазарна цена, която е и референтна цена за бита в 
размер на 119 лв./MWh и действителната пазарна цена при под на подкрепа 185 лв./MWh, може да окаже положително 
въздействие за запазване на производството и работните места. 
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"Призоваваме Министерският съвет да отчете реалните заплахи пред българските производители от приемането на таван 
за компенсиране на енергийните разходи и силно негативните последиците от това решение. Като отговорни 
представители на националния бизнес настояваме да бъде прието направеното от нас предложение, като правителството 
отговори на очакванията на българските производители за незабавни мерки в подкрепа на националната икономика", 
подчертават от АИКБ, БТПП, БСК, КРИБ и ССИ. 
 
News.bg 
 
√ Бизнесът не хареса 30-процентовия таван на компенсациите за ток  
Бизнесът настоява за незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи предвид растящите цени на тока. 
В съвместна позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската 
търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Съюза за стопанска 
инициатива се посочва, че днес "с изненада и неудовлетворение" приемат обявената от министъра на енергетиката схема 
за компенсиране на разходите на небитовите потребители за потребената от тях електрическата енергия, поради 
продължаващ ръст на борсовите цени. 
Те изразяват учудване от обявлението, че компенсацията ще има таван в размер на 30% от действителната пазарна цена. 
От бизнеса са категорични, че това ограничение не отговаря на заявлението, че ще бъдат компенсирани 75% от разликата 
между действителната пазарна цена за юли 2021 г. (185,59 лв./MWh) и действителната пазарна цена за съответния 
месец. Те посочват, че към 21 декември 2021 г. средната цена за декември вече е 470 лв./MWh, с тенденция за растеж. По 
този начин прогнозната цена за 22 декември е 824,55 лв./MWh, като в редица часове надвишава 1000 лв./MWh. 
"Дори при запазване на сегашния среден за месеца размер, компенсацията би следвало да е 213,50 лв./MWh. 
Предложеният таван я сваля до 141 лв./MWh, което е крайно недостатъчно за енергоинтензивните и основни сектори на 
българската индустрия", подчертава се в позицията. 
Според бизнеса приемането на таван за компенсация е не само неработещ механизъм, но и ще доведе до спиране и 
фалит на важни икономически сектори с висок дял в производството и износа. 
Много от предприятията вече са в затруднено финансово състояние и само бързото подпомагане с плаваща компенсация 
до ефективен размер от 75% между базовата цена, равна на прогнозната пазарна цена, която е и референтна цена за бита 
в размер на 119 лв./MWh и действителната пазарна цена при под на подкрепа 185 лв./MWh, може да окаже положително 
въздействие за запазване на производството и работните места, предупреждават петте организации. 
По тази причина те призовават Министерският съвет да отчете реалните заплахи пред българските производители от 
приемането на таван за компенсиране на енергийните разходи и силно негативните последиците от това решение. 
 
Икономически живот 
 
√ Бизнесът неприятно изненадан от 30-те процента таван в схемата за компенсации 
Бизнесът е изненадан и неудовлетворен от обявената от енергийния министър схема за компенсиране на небитовите 
потребители, потребяващи електрическата енергия в условията на непрекъснатото й поскъпване. 
Това става ясно от писмо на работодателските организации до премиера Петков и вицепремиери и министри от кабинета. 
За наше съжаление и учудване беше обявено, че компенсацията ще има таван в размер на 30% от действителната пазарна 
цена, изтъкват работодателите. Те обръщат внимание, че това ограничение не отговаря на заявлението, че ще бъдат 
компенсирани 75% от разликата между действителната пазарна цена за м. юли т.г. (185,59 лв./MWh) и действителната 
пазарна цена за съответния месец. 
Аргументират се, че към днешна дата – 21 декември, средната цена за месеца вече е 470 лв./MWh, с тенденция за растеж, 
тъй като прогнозната цена за утре, 22 декември, е 824,55 лв./MWh, като в редица часове надвишава 1000 лв./MWh! 
Дори при запазване на сегашния среден за месеца размер, компенсацията би следвало да е 213,50 лв./MWh. 
Предложеният таван я сваля до 141 лв./MWh, което е крайно недостатъчно за енергоинтензивните и основни сектори на 
българската индустрия, изтъкват от АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП. 
Според тях, в създадената тежка и динамична обстановка, приемането на таван за компенсация е не само неработещ 
механизъм, но той ще доведе до спиране и фалит на важни икономически сектори с висок дял в производството и износа. 
„Много от предприятията вече са в затруднено финансово състояние и само бързото подпомагане с плаваща 
компенсация до ефективен размер от 75% между базовата цена, равна на прогнозната пазарна цена, която е и 
референтна цена за бита в размер на 119 лв./MWh и действителната пазарна цена при под на подкрепа 185 лв./MWh, 
може да окаже положително въздействие за запазване на производството и работните места„, се изтъква в писмото. 
Бизнесът призовава Министерският съвет да отчете реалните заплахи пред българските производители от приемането на 
таван за компенсиране на енергийните разходи и силно негативните последиците от това решение. 
 
Vesti.bg 
 
√ Българският бизнес настоява за незабавни мерки за компенсиране на високите разходи за електроенергия 
Бизнесът: Призоваваме Министерският съвет да отчете реалните заплахи пред българските производители 
Работодателските организации излязоха с обща позиция, в която настояват държавата да вземе мерки за компенсиране 
на бизнеса в условията на криза. 

https://news.bg/energy/ot-1-5-do-2-mlrd-leva-kompensatsii-za-tok-i-gaz-dava-darzhavata.html
https://ikj.bg/novini/darzhavata-planira-energiyni-kompensatsii-za-1-5-mlrd-leva/
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„В условия на критична за икономиката ситуация на растящи цени на електрическа енергия българският бизнес настоява 
за незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи. Но днес, 21 декември 2021 г с изненада и 
неудовлетворение приемаме обявената от министъра на енергетиката на Република България схема за компенсиране на 
разходите на небитовите потребители за потребената от тях електрическата енергия, поради продължаващ ръст на 
борсовите цени. За наше съжаление и учудване беше обявено, че компенсацията ще има таван в размер на 30% от 
действителната пазарна цена. Това ограничение не отговаря на заявлението, че ще бъдат компенсирани 75% от разликата 
между действителната пазарна цена за м. юли т. г. (185,59 лв./MWh) и действителната пазарна цена за съответния месец. 
Към днешна дата (21 декември 2021 г.) средната цена за м. декември вече е 470 лв./MWh, с тенденция за растеж.”, 
посочват от Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-
промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България и Съюз за стопанска инициатива. 
„Така прогнозната цена за утре, 22 декември 2021 г., е 824,55 лв./MWh, като в редица часове надвишава 1000 лв./MWh! 
Дори при запазване на сегашния среден за месеца размер, компенсацията би следвало да е 213,50 лв./MWh. 
Предложеният таван я сваля до 141 лв./MWh, което е крайно недостатъчно за енергоинтензивните и основни сектори на 
българската индустрия”. 
„В създадената тежка и динамична обстановка приемането на таван за компенсация е не само неработещ механизъм, но 
той ще доведе до спиране и фалит на важни икономически сектори с висок дял в производството и износа. Много от 
предприятията вече са в затруднено финансово състояние и само бързото подпомагане с плаваща компенсация до 
ефективен размер от 75% между базовата цена, равна на прогнозната пазарна цена, която е и референтна цена за бита в 
размер на 119 лв./MWh и действителната пазарна цена при под на подкрепа 185 лв./MWh, може да окаже положително 
въздействие за запазване на производството и работните места”, посочват работодателските организации. 
„Призоваваме Министерският съвет да отчете реалните заплахи пред българските производители от приемането на таван 
за компенсиране на енергийните разходи и силно негативните последиците от това решение.  Като отговорни 
представители на националния бизнес настояваме да бъде прието направеното от нас предложение, като правителството 
отговори на очакванията на българските производители за незабавни мерки в подкрепа на националната икономика”, 
гласи позицията на бизнеса. 
 
Дневник 
 
√ Бизнесът не е доволен от новата схема за енергийни компенсации 
Представители на най-големите работодателски организации (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ) обявиха, че приемат с 
изненада и неудовлетворение от обявената днес от министъра на енергетиката схема за компенсиране на разходите на 
небитовите потребители за потребената от тях електрическата енергия, поради продължаващ ръст на борсовите цени. 
"За наше съжаление и учудване беше обявено, че компенсацията ще има таван в размер на 30% от действителната пазарна 
цена. Това ограничение не отговаря на заявлението, че ще бъдат компенсирани 75% от разликата между действителната 
пазарна цена за м. юли т. г. (185,59 лв./MWh) и действителната пазарна цена за съответния месец. Към днешна дата (21 
декември 2021 г.) средната цена за м. декември вече е 470 лв./MWh, с тенденция за растеж. Така прогнозната цена за утре, 
22 декември 2021 г., е 824,55 лв./MWh, като в редица часове надвишава 1000 лв./MWh! Дори при запазване на сегашния 
среден за месеца размер, компенсацията би следвало да е 213,50 лв./MWh. Предложеният таван я сваля до 141 лв./MWh, 
което е крайно недостатъчно за енергоинтензивните и основни сектори на българската индустрия", се казва в позицията 
изпратена до премиера, министрите на икономиката и енергетиката. 
Организациите смятат, че приемането на таван за компенсация е не само неработещ механизъм, но той ще доведе до 
спиране и фалит на важни икономически сектори с висок дял в производството и износа. 
"Призоваваме Министерският съвет да отчете реалните заплахи пред българските производители от приемането на таван 
за компенсиране на енергийните разходи и силно негативните последиците от това решение. Като отговорни 
представители на националния бизнес настояваме да бъде прието направеното от нас предложение, като правителството 
отговори на очакванията на българските производители за незабавни мерки в подкрепа на националната икономика", се 
казва в позицията. 
 
Economic.bg 
 
√ Бизнесът се ядоса на тавана на новите енергийни компенсации 
Бизнecът ce ядoca нa тaвaнa нa oбявeнитe днec нoви eнepгийни ĸoмпeнcaции зa бългapcĸия бизнec зapaди виcoĸитe цeни 
нa eлeĸтpoeнepгиятa. B cвoя oбщa пoзиция Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ), БCK, БTΠΠ, KPИБ и 
CCИ oбявиxa, чe пpиeмaт въпpocния тaвaн „c изнeнaдa и нeyдoвлeтвopeниe“. 
Πpипoмнямe, чe днec eнepгийния миниcтъp Aлeĸcaндъp Hиĸoлoв oбяви, чe щe бъдaт ĸoмпeнcиpaни 75% oт paзлиĸaтa 
мeждy пpoгнoзнaтa пaзapнa цeнa нa KEBP oт мeceц юли (185.59 лв./МWh) и дeйcтвитeлнaтa пaзapнa цeнa зa cъoтвeтния 
мeceц. Koмпeнcaциятa oбaчe щe имa тaвaн в paзмep нa 30% oт дeйcтвитeлнaтa пaзapнa цeнa. 
Cпopeд гoлeмия бизнec тoвa oгpaничeниe e ĸpaйнo нeдocтaтъчнo зa eнepгoинтeнзивнитe и ocнoвни ceĸтopи нa бългapcĸaтa 
индycтpия“. 
Paбoтoдaтeлcĸитe opгaнизaции твъpдят oщe, чe тoвa щe бъдe нepaбoтeщ мexaнизъм и тoй щe дoвeдe дo cпиpaнe и фaлит 
нa вaжни иĸoнoмичecĸи ceĸтopи c виcoĸ дял в пpoизвoдcтвoтo и изнoca“. 
Te пocoчвaт, чe мнoгo oт пpeдпpиятиятa вeчe ca в зaтpyднeнo финaнcoвo cъcтoяниe и caмo ĸoмпeнcaция бeз тaвaн мoжe дa 
oĸaжe пoлoжитeлнo въздeйcтвиe зa зaпaзвaнe нa пpoизвoдcтвoтo и paбoтнитe мecтa. 

https://www.dnevnik.bg/biznes/2021/12/21/4296485_energiinoto_ministerstvo_predlaga_3_grupi_merki_zaradi/
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Бизнec opгaнизaциитe ca изпpaтили пoзициятa cи и дo пpeмиepa c пpизив пpaвитeлcтвoтo дa oтчeтe „peaлнитe зaплaxи“ 
пpeд бългapcĸитe пpoизвoдитeли и дa пpeмaxнe въпpocния лимит нa ĸoмпeнcaциитe. 
 
24 часа 
 
√ Бизнесът към премиера: Без таван за помощите за скъпия ток, иначе ще има фалити 
Представители на най-големите работодателски организации (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ) обявиха, че приемат с 
изненада и неудовлетворение от обявената от министъра на енергетиката схема за компенсиране на разходите на 
небитовите потребители за потребената от тях електрическата енергия, поради продължаващ ръст на борсовите цени. 
В условия на критична за икономиката ситуация на растящи цени на електрическа енергия българският бизнес настоява за 
незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи, пишат в писмо до премиера Кирил Петков от 
Национално представителните организации на работодателите, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България /АИКБ/. 
С изненада и неудовлетворение приемаме обявената от министъра на енергетиката схема за компенсиране на разходите 
на небитовите потребители за потребената от тях електрическата енергия поради продължаващ ръст на борсовите цени. 
За наше съжаление и учудване беше обявено, че компенсацията ще има таван в размер на 30 процента от действителната 
пазарна цена. Това ограничение не отговаря на заявлението, че ще бъдат компенсирани 75 на сто от разликата между 
действителната пазарна цена за юли т. г. (185,59 лв./MWh) и действителната пазарна цена за съответния месец. Към 
днешна дата (21 декември 2021 г.) средната цена за декември вече е 470 лв./MWh, с тенденция за растеж. Така 
прогнозната цена за утре, 22 декември 2021 г., е 824,55 лв./MWh, като в редица часове надвишава 1000 лв./MWh. Дори 
при запазване на сегашния среден за месеца размер, компенсацията би следвало да е 213,50 лв./MWh. Предложеният 
таван я сваля до 141 лв./MWh, което е крайно недостатъчно за енергоинтензивните и основни сектори на българската 
индустрия, пише в писмото. 
В създадената тежка и динамична обстановка приемането на таван за компенсация е не само неработещ механизъм, но 
той ще доведе до спиране и фалит на важни икономически сектори с висок дял в производството и износа. Много от 
предприятията вече са в затруднено финансово състояние и само бързото подпомагане с плаваща компенсация до 
ефективен размер от 75 процента между базовата цена, равна на прогнозната пазарна цена, която е и референтна цена за 
бита в размер на 119 лв./MWh, и действителната пазарна цена при под на подкрепа 185 лв./MWh, може да окаже 
положително въздействие за запазване на производството и работните места, посочват от АИКБ. 
Призоваваме Министерският съвет да отчете реалните заплахи пред българските производители от приемането на таван 
за компенсиране на енергийните разходи и силно негативните последиците от това решение. Като отговорни 
представители на националния бизнес настояваме да бъде прието направеното от нас предложение, като правителството 
отговори на очакванията на българските производители за незабавни мерки в подкрепа на националната икономика 
Писмото е подписано от Васил Велев и е по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и ССИ. 
 
ТВ+ 
 
√ Васил Велев в "ДЕНЯТ с В.Дремджиев", 21.12.2021  
Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев коментира това, че бизнесът иска 
отпадането на ограничението от 30% при компенсирането на високите цени на тока и формулата, която предлага, за да 
могат да бъдат планирани в бюджета средства, които ще бъдат налични и трябва да стигнат до фирмите. 
Целия разговор може да видите тук. 
 
В. Стандарт 
 
√ Велев против таван за компенсациите, токът може да стигне 1000 лв. 
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" на БНТ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил 
Велев. 
Искането на работодателските организации е държавата да компенсира 75% от разликата между прогнозната цена на 
електроенергията и борсовата. Това стана ясно от думите на Васил Велев след среща в неделя, 20 декември, на 
работодателски организации с вицепремиера и министър на икономиката Корнелия Нинова. 
За бизнеса това, което ние предлагаме, е възстановяване на надвзетите суми от енергетиката, подобна мярка ще даде 
предсказуемост, посочи днес Велев. 
"Разликата между борсовата цена и цената по мораториум за домакинствата, от нея три-четвърти да се компенсира, да се 
възстанови", обясни той. 
Цените за бизнеса ще е възможно да отидат и над 1000 лв. за януари 2022, прогнозира Велев. Той допълни, че в 
Министерския съвет продължават обсъжданията на този въпрос, но АИКБ не участва в тях. 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=sEcLoUvPi1g
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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". 
На срещата с Корнелия Нинова председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 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 конкурентоспособна, 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. 
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. 
Работодателите са единодушни, че обезщетенията трябва да влязат в сила още от този месец, защото в противен случаи 
има бизнеси, които ще затворят. 
 
Fakti.bg 
 
√ Васил Велев: Лоша схема за компенсиране, така много предприятия ще спрат 
Има достатъчно пари за по-висока сума, категоричен е председателят на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България 
"Категорично има достатъчно пари за по-висока сума за компенсации и затова е необходимо да се промени формулата за 
компенсация като отпадне това ограничение не повече от 30 процента от пазарната цена да е компенсацията". 
Това заяви Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, по 
повод предложените от правителството мерки за компенсиране на високите цени на електроенергията, цитиран от БНТ. 
В противен случай работодателите прогнозират още проблеми за икономиката. 
  "При тази схема за компенсиране много предприятия ще спрат. Тя е по-лоша, в по-малка степен отговаря на останалите 
цени, отколкото даже недостатъчната компенсация през октомври и ноември", каза още Васил Велев. 
От Асоциацията на индустриалния капитал очакват правителството да преразгледа решението си. 
 
Investor.bg  
 
√ Васил Велев: Не може да има таван на компенсациите за екстремните цени на тока 
В момента имаме златен шанс не да съкращаваме, а да назначаваме хора, твърди председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България 
Не може да има таван на компенсациите заради високите цени на тока или той трябва да е много висок, за да се осигури 
предвидимост за бизнеса. Това каза пред БНТ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил 
Велев. 
Той припомни, че работодателите предлагат да се приеме подход с възстановяване на надвзетите суми от енергетиката, 
защото подобна мярка ще даде предсказуемост. "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 г., прогнозира Велев. По думите му огромната 
разлика от 450 лева на мегаватчас 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. 
На въпрос дали липсата на мерки ще доведе до съкращения и вълна на безработица, гостът отговори, че според него 
бюджетът е на плюс в края на годината и има около 5 млрд. лева, които за няколко дни могат да бъдат похарчени. „Ние в 
момента имаме златен шанс не да съкращаваме, а да назначаваме хора. Това, което пречи, е екстремните цени на 
електроенергията“, каза Велев 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал настоя за предсказуемост. „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 той. 
„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 идваха 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 още Васил 
Велев. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Васил Велев: Не може да има таван на компенсациите за тока 
Не може да има таван на компенсациите заради високите цени на тока. Обезщетенията трябва да са функция на цената. 
Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Работодателските 
организации предлагат като помощ за бизнеса възстановяване на надвзетите суми от енергетиката. Подобна мярка ще 
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даде предсказуемост, смята Велев. "Разликата между борсовата цена и цената по мораториум за домакинствата, от нея 
три-четвърти да се компенсира, да се възстанови", обясни той пред БНТ. 
Цените за бизнеса ще е възможно да отидат и над 1000 лева за януари 2022 година, прогнозира председателят на АИКБ. 
И допълни, че Министерският съвет продължава обсъжданията на този въпрос, но АИКБ не участва в тях. 
На въпроса дали липсата на мерки ще доведе до съкращения и вълна на безработица, Велев отговори, че 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. 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 
Европейския съюз, ние имаме възможността не да съкращаваме, а да назначаваме и увеличаваме заплатите, увеличавайки 
с двуцифрен процент продажбите на нашите предприятия", поясни той. 
 
Club Z 
 
√ Васил Велев: Цената на тока за бизнеса може да отиде и над 1000 лв. през януари 
Председателят на АИКБ не е доволен от идеята да има таван на компенсациите 
Цените на електроенергията на свободния пазар, откъдето се снабдява бизнесът в България, може да достигнат до 1000 
лв. за мегаватчас през януари на 2022 г. Тази стряскаща прогноза направи председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Васил Велев вчера сутрин пред БНТ.  
Думите му обаче идват ден след като бе отчетена исторически най-високата цена на тока за небитовите потребители у нас 
в цялата история - близо 700 лв. за мегаватчас в сегмента "Ден напред". Очакванията са при по-сериозна зима тази 
тенденция да се запази.  
Иначе Велев заяви, че бизнесът не е съгласен с идеята на премиера Кирил Петков да се изработи нова схема за 
компенсации, но те да имат горен таван. Обяснението на Петков бе, че не можело една сума за всички, но не е ясно как 
такъв таван ще бъде записан при постоянна волатилност на цената.  
Според Васил Велев единственият вариант да се изработи такъв механизъм е, ако този таван е много висок. Така бизнесът 
щял да е спокоен и да разчита на предвидимост. Както винаги - той защити своята идея компенсациите да се вземат от 
надвзетите суми от производителите в енергетиката (б.р. - всъщност думата "надвзети" не е правилна, защото това са 
суми от печалба, заради конюнктурното развитие на цените).  
"Разликата между борсовата цена и цената по мораториум за домакинствата, от нея три-четвърти да се компенсира, да се 
възстанови", обясни Васил Велев. 
Припомняме, че се очаква днес ресорното министерство да излезе с насоки за предстоящите мерки и да даде повече 
подробности за тях. Това се отнася и до битовите потребители, които засега могат да се ползват от мораториума на 
Народното събрание, но Кирил Петков вече даде заявка за неговото по-ранно отпадане.  
Васил Велев бе категоричен, че ако правителството се справи със ситуацията и успее да подкрепи адекватно 
работодателите, нещата от много зле - бързо можели да станат доста добре.  
"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" 
 
3e-news.net 
 
√ Васил Велев: Бизнесът трябва да бъде компенсиран със 75% от разликата между борсовата цена на тока и нивата на 
мораториума 
Ако бъдем разумно компенсирани заради високите цени, ние имаме възможността не да съкращаваме, а да 
назначаваме хора и да увеличаваме заплатите 
Не може да има таван на компенсациите заради високите цени на тока или той трябва да е много висок, за да се осигури 
предвидимост за бизнеса. Това обяви пред БНТ 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 в Министерския съвет продължават обсъжданията на този въпрос, но АИКБ не участва в тях. 
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. 
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"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. 
 
НОВА ТВ 
 
√ ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ТОКА: Държавата предлага мерки за подпомагане  
Държавата ще отдели над 1 милиард и 500 милиона лева за тази помощ. Обхватът на мерките се разширява и те ще 
действат от декември до края на март следващата година. 
 

 
 
Помощите ще са насочени към три групи. Най-сериозно финансиране ще получи бизнесът заради високите сметки - 940 
милиона лева. С 350 милиона ще се подпомогнат електроразпределителните дружества, които са потърпевши от 
наложения мораториум. В предложенията ще бъдат включени и потребителите на природен газ на регулирания пазар - с 
200 милиона лева. 

 
 
До момента от бизнеса получаваха по 110 лв на МВтч, без значение  от цената, на която купуват ток. Това ще се промени 
от декември. Пари ще получават само фирмите,  които  плащат повече от 185 лв. за мегаватчас. 
 

 
 
Елин Василев от Велико Търново има обществена пералня и химическо чистене. Електрическата енергия е най-големият 
му разход.  За ноември сметката е 4 400 лева. За последните два месеца е получил компенсации от държавата, но въпреки 
това се справя трудно. 
„През декември, когато ръстът е с още 20% - никой нищо не казва. С вдигането на цените ние не можем да прогнозираме 
и да кажем на клиента колко ще му струва”, каза Елин. 
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За да овладее кризата държавата ще удължи помощта за бизнеса до пролетта, но при нови условия. Търговци като Елин 
ще получават компенсации вече според цената за ток, на която се е договорил. 
„Компенсациите от месец декември нататък ще се изчисляват спрямо реална борсова цена от „Ден напред” за месец юли. 
Това в цифри означава 185,59 лв. на мегаватчас. Това е базата, от която се тръгва”, обясни Николов. 
Поставя се и таван на размера на компенсацията - тя не може да надхвърля 30% от реалната средномесечна борсова цена 
за юли. В това условие обаче бизнесът вижда проблем. 
При 700 лева, която е вероятната цена за януари, след компенсацията от 210 лева, цената ще остане 490 лева. Това са 
забраняващи работа цени. При такива цени, предполагам, че много предприятия ще спрат работа”, смята Васил Велев от 
АИКБ. 
„Това, че има определено искане не означава, че то може да бъде изпълнено изцяло. Най-вече поради съвсем прагматични 
обстоятелства. Трябва да се съобразяваме както със структурата на държавния бюджет, така и с разполагаемия ресурс, 
който има в момента”, уточни министърът.   
За повече информация вижте видеото. 
 
БНТ 
 
√ Достатъчни ли са компенсациите заради високите цени на тока - реакциите на бизнеса  
Компенсациите за бизнеса са недостатъчни. Това смятат от Асоциацията на индустриалния капитал за мерките 
срещу високата цена на тока, които правителството обяви днес. Хотелиери също подкрепят тази позиция. 
Атанас Карагеоргиев е собственик на хотели на морето. Постоянно повишаващата се цена на тока вдига разходите на 
бизнеса му 2 пъти и половина, а обявените днес мерки за него са недостатъчно и временно решение. 
"Не можеш да кажеш понеже токът поскъпна от пакет 45-50 евро да го направиш 150, няма как. Решава ни проблема 
доколкото хората, които са решени да си пазят персонала, да могат да плащат енергията, която се консумира в 
офисната част. За сериозна работа не може да се мисли", заяви Атанас Карагеоргиев, собственик на хотели. 
Определените от правителството средства за подпомагане на бизнеса са точно половината от реално необходимите, 
смятат от Асоциацията на индустриалния капитал. В същото време печалбата на АЕЦ "Козлодуй" за 4-те месеца, в които 
мерките трябва да работят, е над 2 милиарда лева. 
"Категорично има достатъчно пари за по-висока сума - обща, за компенсации и затова е необходимо да се промени 
формулата за компенсация като отпадне това ограничение не повече от 30 процента от пазарната цена да е 
компенсацията", допълни Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
В противен случай работодателите прогнозират още проблеми за икономиката. 
"При тази схема за компенсиране много предприятия ще спрат. Тя е по-лоша, в по-малка степен отговаря на 
останалите цени, отколкото даже недостатъчната компенсация през октомври и ноември", каза още Васил Велев.  
От Асоциацията на индустриалния капитал очакват правителството да преразгледа решението си. 
За повече информация вижте видеото. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
  
 
БНТ 
 
√ НС гласува състава на комисиите 
Народното събрание трябва да гласува състава на комисиите. В програмата на депутатите е предвидено да бъдат 
избрани членовете на 15 постоянни комисии. 
Освен това ще има две временни комисии. Едната трябва да уточнява всички факти и обстоятелства около машинното 
гласуване на изборите, а втората ще се занимава с условията на въведените на територията на Република България 
противоепидемични мерки срещу COVID-19. 
 
√ Кирил Петков се срещна с държавния секретар по европейските въпроси на Франция 
Министър-председателят Кирил Петков проведе среща с държавния секретар по европейските въпроси на Френската 
република Клеман Бон. 
Те обсъдиха приоритетите на Френското председателство на Съвета на Европейския съюз, което стартира на 1 януари 2022 
година и ще продължи през следващите шест месеца. 
Премиерът Кирил Петков потвърди готовността на България да участва активно в общоевропейските усилия за опазване 
на външните граници на общността, върховенството на закона и икономическите реформи. 
Важни са мерките на Европейския съюз за преодоляване на енергийната криза, се съгласиха Петков и Бон. 
Клеман Бон увери, че Франция оценява високо българските усилия по отношение на интеграцията на Западните Балкани 
към ЕС и развитието на добросъседските отношения. 

https://nova.bg/news/view/2021/12/21/350781/%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%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80/
https://bntnews.bg/news/dostatachni-li-sa-kompensaciite-zaradi-visokite-ceni-na-toka-reakciite-na-biznesa-1179487news.html
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От своя страна министър-председателят Кирил Петков запозна френския държавен секретар с основните приоритети на 
новото българско правителство, което може да използва френския опит в сфери като дигитализация. 
Премиерът акцентира също така върху желанието за по-тясно сътрудничество между България и Франция, в интерес на 
двата народа. 
 
√ Клеман Бон: Не трябва да се прибързва с процеса на разширяването на ЕС 
Двустранните отношения между София и Скопие, заедно с усилията на Европейския съюз, трябва да бъдат в основата на 
европейската перспектива на Република Северна Македония. Това заяви на среща с журналисти френският държавен 
секретар по европейските въпроси Клеман Бон. 
Той е на посещение в България, за да представи приоритетите на Френското председателство, което започва в началото 
на следващата година. 
Клеман Бон не се ангажира с конкретна дата за присъединяване на страната, но беше категоричен, че преговорите трябва 
да продължат, въпреки трудностите. 
Според него разширяването на Евросъюза е част от сигурността и стабилността в региона. По време на визитата си у нас 
Клеман Бон се срещна с президента Румен Радев и премиера Кирил Петков. 
"Не бива да се прибързва с процеса на присъединяване. Заявявали сме го. И това надхвърля въпроса за 
присъединяването на Република Северна Македония. Отнася се като цяло за процеса на разширяване. Важното е преди 
да се финализират въпросите за присъединяване на новите страни, самият Европейски съюз да се реформира. Има 
цяла система от канали, по които ЕС и отделни европейски страни работят със Западните Балкани. Тези въпроси 
трябва да се групират, дискутират и да се отнесат до Европейската комисия и Европейския съвет преди 
Конференцията за Западните балкани през юни догодина", заяви Клеман Бон, държавен секретар на Франция  по 
европейските въпроси. 
 
√ Стефан Янев: Не са необходими допълнителни войски на НАТО на територията на България 
Турският президент заяви, че в миналото е свел инфлацията до 4 на 100 и скоро ще го направи отново. Изявлението  
Военният министър Стефан Янев написа във Фейсбук, че не са налице необходимите обстоятелства, които да 
аргументират решение за разполагане на допълнителни войски на НАТО на територията на България.  
Според Янев това не би кореспондирало нито със съюзните интереси, нито с националните интереси на България. 
Наблюдавайки геополитическата динамика, Янев посочва, че България има готовност да увеличи капацитета на 
собствените си национални сили на своя територия в контекста на съюзните възможности за възпиране и отбрана. 
Настоящото увеличение на руския военен потенциал и дейностите по източния фланг на НАТО не само трябва да бъдат 
взети предвид, но и да се следят с особено внимание. Янев посочва още, че в момента в НАТО се обсъждат различни 
варианти за отговор, включително разполагането на допълнителни войски в България и Румъния по модела на "засиленото 
предно присъствие". На този етап те са на ниво военно-техническо обсъждане и окончателно решение не е взето. 
 
Investor.bg 
 
√ Премиерът назначи 13 заместник-министри 
На длъжността заместник-министър на енергетиката са назначени Данаил Николов и Пламен Данаилов  
Със заповед на министър-председателя Кирил Петков са назначени тринайсет заместник-министри в отделните 
министерства, съобщават от пресслужбата на Министерския съвет. 
На длъжността заместник-министър на енергетиката са назначени Данаил Николов и Пламен Данаилов. От длъжността 
заместник-министър на енергетиката са освободени Мирослав Дамянов, Ива Петрова и Георги Самандов.  
Владимир Харизанов е назначен на длъжността заместник-министър на спорта. От длъжността заместник-министър на 
младежта и спорта на длъжността заместник-министър на спорта е преназначена Яничка Труева. 
На длъжността заместник-министър на земеделието са назначени Момчил Неков и Иван Христанов. 
На длъжността заместник-министър на културата са назначени Юрий Вълковски и Бойко Кадинов. От поста заместник-
министър на културата са освободени Борислава Танева и Пламен Славов. 
От длъжността заместник-министър на финансите е освободена Людмила Петкова, като на същата длъжност е назначена 
Росица Велкова-Желева. Росица Велкова-Желева е магистър по „Финанси“ на УНСС. Има повече от 20-годишен опит в 
Министерството на финансите, където включително е заемала поста заместник-министър. 
На длъжността заместник-министър на здравеопазването са назначени Петър Грибнев и Любомир Бакаливанов. От 
длъжността заместник-министър на здравеопазването са освободени Александър Златанов и Тома Томов. 
Явор Пенчев и Деляна Иванова са назначени на длъжността заместник-министър на регионалното развитие и 
благоустройството. От длъжността заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството са освободени 
Нина Стоименова, Валентин Граматиков и Иван Шишков. 
От поста заместник-министър на труда и социалната политика е освободена Надя Клисурска. Ивелина Пенева, Красимир 
Киряков и Орлин Япраков освобождават поста заместник-министър на икономиката. 
 
√ Дълготрайните материални активи за околната среда 2020 г. са над 10 млрд. лв. 
Извършените екологични разходи се оценяват на 2,467 млрд. лв., показват данни на НСИ 
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Общата стойност на наличните в България в края на 2020 г. дълготрайни материални активи (ДМА) за околната среда 
възлизат на 10,468 млрд. лв., като това е около 4,8% от общите дълготрайни материални активи в страната. Това става ясно 
от публикуваните днес от Националния статистически институт (НСИ) годишни данни за околната среда. 
Докладът е важен, защото опазването на околната среда и отстраняването на уврежданията изискват допълнителни 
средства, а техният размер е основен показател за мерките, които обществото и държавата предприемат, за да се намали 
отрицателното въздействие на социално-икономическите процеси върху околната среда, пишат от НСИ. 
 

 
Дълготрайните материални активи (ДМА) с екологично предназначение са част от общите дълготрайни материални активи 
в страната. Те се разпределят по няколко направления за околната среда: за пречистване и отвеждане на отпадъчните води 
(производствени и селищни пречиствателни станции, канализационна мрежа и др.) – 35,1%, за съоръжения за опазване на 
въздуха – 29,8%, и за третиране на отпадъците – 28,6%. Не се наблюдава съществена промяна спрямо предходните години 
в относителния дял на активите, разпределени по направления за околната среда. 
Според НСИ извършените екологични разходи (инвестиции и текущи разходи) се оценяват на 2,467 млрд.  лв. и се 
разпределят по направления за околната среда: отпадъчни води - 19%, опазване на въздуха - 14%, третиране на отпадъци 
- 59%, други - 8%. Текущите разходи са с преобладаващ дял в общите екологични разходи – 73,5%. По-голямата част от 
общите разходи са извършени за опазване на въздуха, събиране, третиране и обезвреждане на отпадъци и за отвеждане 
и пречистване на отпадъчните води. Делът на разходите за опазване и възстановяване на околната среда от произведения 
брутен вътрешен продукт е 2,1% и е основен измерител на предприетите от обществото и държавата мерки за намаляване 
на натиска върху околната среда. 
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През 2020 г. делът на наличните в края на годината разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални 
активи с екологично предназначение възлиза на 2,8% от общите разходи за придобиване на дълготрайни материални и 
нематериални активи в страната. 
През 2019 г. количеството на образуваните битови отпадъци се оценява на 2,838 млн. т, като запазва почти същото равнище 
спрямо 2018 година (2,862 млн. тона). 
Статистиката отчита, че във все повече населени места се въвеждат системи за организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване, като през 2019 г. общият им брой достига 4723. На национално ниво относителният дял на обхванатото 
население през 2019 г. се запазва на равнището на предходната година – 99,8% от общото население. 
Образуваните битови отпадъци средно на човек от населението показват натиска върху околната среда. През 2019 г. 
количеството на образуваните отпадъци в страната се запазва на нивото от 2018 г. - 407 кг средно на човек. 
 

 
 
Регионалните данни сочат, че през 2019 г. на водещо място по събрани битови отпадъци средно на човек е Югозападният 
район на страната (444 кг/чов./г.), а на последно място - Северозападният район (359 кг/чов./г.). 
Образуваните отпадъци от икономическата дейност през 2019 г. са 123,148 млн. тона. Неопасните отпадъци са 109,654 
млн. т, а опасните отпадъци са 13 494 хил. тона. Няма съществена промяна в количествата генерирани отпадъци от 
стопанска дейност спрямо предходните години. 
Водовземане 
През 2020 г. в страната са иззети 5,077 млрд. м3 пресни води, което е с 6,4% по-малко спрямо 2019 година. Иззетите 
повърхностни води намаляват със 7,1% и съставляват 88,9% от иззетите пресни води. Отчита се спад на иззетите води за 
охлаждане в енергетиката - със 7,2%, като достигат 3,288 млрд. м3 и делът им е 64,8% от иззетата прясна вода. Добитите 
подземни води през 2020 г. се оценяват на 561 млн. м3 и са близки до равнището на стойностите от  2019 г. -  562 млн. 
м3.  По-голямата част от иззетите подземни води – 81,1%, са за целите на общественото водоснабдяване, отчитат още от 
НСИ. 
Използвана вода 
През 2020 г. общото количество на използваната прясна и непрясна вода в страната е 4,310 млрд. м3, като спрямо 2019 г. 
намалява с 5,9%. С най-голям дял във водоползването са водите за охлаждащи процеси в енергетиката (77,1% от 
използваната вода). Тези води се осигуряват предимно от собствено снабдяване и след употреба обикновено се връщат 
обратно във водоизточника. Използваната вода за напояване на земеделски култури през 2020 г. е 314 млн. м3 (2019 г. - 
306 млн. м3). Потреблението на питейна вода от домакинствата през 2020 г. е 257 млн. м3, като нараства с 3% спрямо 
предходната година. 
Подадената вода от ВиК през 2020 г. е 858,5 млн. м3, което е с 3,6% по-малко спрямо 2019 година. Доставената вода на 
крайните потребители (фактурирана) през 2020 г. съставлява 39,5% от подадената вода, а тази за технологични, 
противопожарни и други цели вода (нефактурирана) е 3.1%. Общите загуби на вода през 2020 г. се оценяват на 492,5 млн. 
м3, или 57,4% от подадената вода. Преобладаващата част са загубите при транспорта на водата (реални загуби), като през 
2020 г. те се оценяват на 415,3 млн. кубически метра. 
 
√ Общините ще получат 47 млн. лв. за мерки срещу мръсния въздух 
По програма „Околна среда“ ще се подменят стари печки в домакинствата 
Общините ще получат 47 млн. лева от националния бюджет за мерки срещу мръсния въздух. Това съобщи министърът на 
околната среда Борислав Сандов в началото на участието си на Съвета на Европейския съюз по околна среда в Брюксел, 
информира Министерството на околната среда и водите (МОСВ).  
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Той припомни, че срещу България има множество наказателни процедури, започнати от Европейската комисия, като една 
от най-тежките е тази за превишение на нормите за фини прахови частици (ФПЧ). 
Като спешни мерки за пръв път ще бъдат отпуснати средства от националния бюджет за общините. В допълнение, ще 
започне вторият период на финансиране по оперативна програма „Околна среда“ 2014-2021, през който ресурсът ще бъде 
в доста по-големи размери и е насочен към домакинствата за подмяна на отоплителни уреди. 
Борислав Сандов проведе среща с изпълнителния заместник-председател на Еврокомисията Франс Тимерманс, с когото 
обсъдиха предстоящите задачи пред България по Националния план за възстановяване и устойчивост. 
Предмет на дискусията беше и натоварената програма по пакета „Подготвени за цел 55“ в рамките на Френското 
председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2022 г. 
 
√ За опасностите от политизирането на централните банки 
Натискът върху тях нараства, докато правителствата се борят с дълга, Covid и инфлацията 
Измина една година, откакто Анди Хaлдейн, тогава главен икономист на Английската централна банка (АЦБ), изнесе 
лекция, възхвалявайки добродетелите на независимите централни банки. Думите му днес звучат по-актуално от всякога, 
пише Патрик Дженкинс за Financial Times.  
„Правителствата имаха естествена наклонност да инфлират икономиките си, особено по време на избори“, каза той, 
обяснявайки, че „инфлационният уклон“, който спомогна за отвързаните цени през 70-те години, след това наложи модата 
за независимост на централните банки. 
Днес близо 90% от централните банки в света са класифицирани като независими. Но докато финансовите министри се 
борят с рекордните дългови тежести, ковид кризата и бързо нарастващата инфлация, нарастват притесненията, че 
централните банки ще стават все по-използвани от правителствата. 
Повече от десетилетие на свръхниски лихвени проценти благоприятстваше правителствата, позволявайки дълговете да 
останат управляеми, въпреки набъбването си. Някои правителства открито притиснаха централните банкери за още по-
хлабави политики: когато беше президент на САЩ, Доналд Тръмп скандално призова „тъпаците” от Федералния резерв да 
намалят лихвите до нула, като говореше за потенциалните отрицателни лихви като за „подарък“. 
А инфлацията, която властва в голяма част от света сега, след бързото икономическо възстановяване от пандемичните 
локдауни, може и да тревожи някои, но също така е политически популярна в някои среди - и не само защото ерозира 
купчината дълг или улеснява идеологически императиви като жилищната собственост чрез евтини ипотеки. В популистка 
реч на конференцията на Консервативната партия през октомври премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън 
призова бизнеса да плаща по-високи заплати на служителите си. 
Реториката на Тръмп и Джонсън предизвика предположения, че монетарните решения на Фед и АЦБ са били по-
стимулиращи и по-малко „независими“, отколкото сочеха икономическите данни. 
Покачването на лихвите от АЦБ (от 0,10% на 0,25% - бел. прев.) може да подкопае донякъде този наратив. Но при цел за 
инфлация от 2 процента и покачване на цените с над 5 процента, странното беше, че бе необходимо толкова време за 
вдигане на лихвите. 
„Идеята за независими централни банки в наши дни е фантазия“, казва един бивш централен банкер, сега в управлението 
на активи. Според него структурно по-опасно от огромните балони при активите, създадени във всичко - от акции до 
собственост, е, че централните банкери са се съобразили с интересите на политическите лидери, извиквайки лошите стари 
времена на зависимите централни банки. 
Това излиза извън рамките на паричната политика. Една скорошна британска инициатива, привидно незначителна, но с 
потенциално големи последици, беше планът да се гарантира, че регулаторите в АЦБ (и в Органа за финансово поведение) 
вземат предвид конкурентоспособността на Обединеното кралство при определянето на правилата. Това беше бедствие с 
глобални последици, когато възвести регламент за „леко докосване“ преди 2008 г. Възстановяването му е рецепта за нови 
проблеми. 
Друго по-малко забележимо предложение е също толкова застрашително. През септември Министерството на финансите 
на Обединеното кралство издаде консултативен документ, „Преглед на депозитната схема с кешово съотношение”, 
предлагащ реформа на дългосрочна схема, която задължава търговските банки да финансират АЦБ. Документът не само 
предлага преминаване към друга система, но мимоходом изтъква, че новият налог ще бъде определен „като част от 
годишните процеси на определяне на бюджета и ще бъде обсъден с Министерството на финансите“. Това е значително 
отклонение: сегашната депозитна схема работи без правителствена намеса в продължение на пет години. 
Критиците на отношенията между правителството и АЦБ твърдят, че фината политизация на управлението е помогнала 
подобни реформи да останата неоспорени. Консерваторката Дидо Хардинг е член на надзорния борд от 2014 г.; към нея 
през 2019 г. се присъедини финансистът Рон Калифа, автор на финтех преглед, поръчан от Министерството на финансите. 
Губернаторът на АЦБ Андрю Бейли, предпочетен от правителството пред препоръчаната кандидатура на Министерството 
на финансите, се смята за по-политически ориентиран от много от предшествениците си. 
Обединеното кралство не е само. В САЩ председателят на Фед Джей Пауъл беше критикуван в някои кръгове първо за 
това, че се поддава на желанието на Белия дом на Тръмп за по-хлабава монетарна политика, а по-късно за по-
ретриктивната си позиция, вдъхновени от президента Джо Байдън и министъра на финансите Джанет Йелън. Харухико 
Курода, управител на Японската централна банка (ЯЦБ) и най-ентусиазираният поддръжник на благоприятното за 
правителствата количествено облекчаване (покупка на активи - бел. прев.), също се смята, че е размил границите между 
политиката и монетарния контрол. 
„И така, какво ни е донесла независимостта на централните банки?“, попита Халдейн в края на лекцията си. Тя помогна да 
се контролира инфлацията и поне през последното десетилетие помогна за поддържането на финансова стабилност, 
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заключи той. „Нейното опазване, както и това на институционалния режим, в който тя е вградена, сега е по-важно от 
всякога.“ Напълно вярно. 
 
√ "Северен поток 2" започна да пропуква новата германска коалиция 
Противоречивият тръбопровод заобикаля Украйна и дава на "Газпром" пряк път до най-големия му клиент в 
Европейския съюз – Германия 
Меденият месец за новото германско правителство може би официално приключи: заместник-канцлерът Роберт Хабек 
заплаши да блокира спорния газопровод „Северен поток“ 2 като част от санкции срещу Русия, разкривайки напрежението 
в коалицията относно проекта, коментира EurActiv. 
Противоречивият тръбопровод заобикаля Украйна и дава на „Газпром“ пряк път до най-големия му клиент в Европейския 
съюз – Германия, предизвиквайки опасенията на критиците за използването на газа като политическо оръжие. 
„От геополитическа гледна точка тръбопроводът е грешка“, казва Хабек в интервю за FAZ, публикувано на 19 декември, 
разкривайки пукнатините между Зелените и Социалдемократите в германското правителство. 
„Всички страни бяха срещу него освен Германия и Австрия“, добавя той. 
Докато движението на руските военни по границата с Украйна подклажда опасенията за поредната инвазия, лидерите на 
ЕС призоваха канцлера да бъде готов да наложи санкции върху любимия на Кремъл проект „Северен поток 2". 
Шолц обаче отклони поемането на такава отговорност, заявявайки, че решението за одобрението на тръбопровода в 
момента е в ръцете на германския енергиен регулатор. Органът временно спря проекта миналия месец, тъй като 
базираният в Швейцария консорциум Nord Stream 2 първо трябва да основе компания съгласно германските закони, за да 
си подсигури лиценз за управление. 
„Орган в Германия решава това по един напълно неполитически начин“, но възможни действия за гарантирането на 
границите на Украйна е „съвсем друг въпрос“, казва Шолц на европейските си колеги, според CLEW. 
Германският външен министър Аналена Бербок, която е от Зелените, обаче вижда нещата в друга светлина. 
„Така, както стоят нещата в момента, този газопровод не може да бъде одобрен, защото не отговаря на изискванията на 
европейските енергийни закони“, каза Бербок за ZDF на 12 декември, допълвайки, че „въпросите със сигурността още не 
са решени“. 
Нещо повече, ясно е, че „в случай на по-нататъшна ескалация този газопровод не може да бъде свързан с мрежата“, заяви 
тя, отбелязвайки, че споразумението със САЩ през последната година управление на Ангела Меркел предвижда подобно 
разбиране. САЩ поискаха да се гарантира териториалната цялост на Украйна, без да потвърждава санкциите срещу 
газопровода, които предизвикаха недоволство в Берлин. 
Позицията на Бербок сега се засилва от колегата ѝ от Зелените Роберт Хабек. 
„Всяко ново военно действие не може да остане без тежки последствия“, заяви Хабек в интервюто. Възможността да се 
блокира газопроводът ще бъде на масата, ако „има ново нарушаване на териториалната цялост“ на Украйна, каза той. 
Тъй като Шолц бе официално избран за канцлер на 8 декември, раздорът може би слага край на най-краткия меден месец 
за германско правителство и разкрива трудната позиция, в която се намира коалицията му. 
Германия разчита сериозно на газа: над 25% от енергията, която се използва в страната, идва от природен газ, а по-
голямата част от него се внася от Русия. 
„Нуждаем се от този газопровод“, заяви социалдемократът и регионален премиер на Мекленбург-Предна Померания 
Мануела Швезиг в интервю за Spiegel, предупреждавайки срещу „смесването на строежа на тръбопровода с 
външнополитически въпроси“. 
Новият канцлер явно се оказва между чука и наковалнята по отношение на исканията на партията. Той е и публично 
предизвикан от собствения си заместник-канцлер и някои от най-силните министри, разкривайки вътрешни напрежения в 
младата коалиция. 
Тръбопроводът за 11 млрд. евро, който бе наречен „най-голямата грешка“ на Ангела Меркел от президента на 
Европейската народна партия Доналд Туск, може да продължи да разтърсва вътрешната и външната политика дълго след 
нейното оттегляне. 
 
Дневник  
 
√ Спешните задачи на депутатите преди ваканцията: постоянните комисии и ДДС 
Две спешни задачи ще трябва да изпълнят депутатите в оставащите два работни дни преди Коледната ваканция на 
Народното събрание - да сформират постоянните парламентарни комисии и да променят закона за Данъка върху 
добавената стойност (ДДС), за да запазят за още една година понижената ставка от 9% за за ресторанти, хотели, книги и 
бебешки стоки. 
Удължаването на кризисната мярка, въведена заради COVID пандемията, беше одобрено в преговорите за коалиционното 
споразумение за управление, но трябва да мине през пленарната зала незабавно, тъй като действащият срок за нея изтича 
на 31 декември 2021 г. Според приетото миналата седмица решение Народното събрание ще заседава за последно на 23 
декември, след което ще се събере отново на 5 януари. Депутати коментираха пред "Дневник", че се очаква гласуването 
на промяната в закона за ДДС да бъде обсъдена в четвъртък, за да има време да бъдат създадени ресорните комисии, 
които да го обсъдят и подготвят за внасяне в зала. 
Как се разпределят шефските места 
Първа точка в седмичната програма на депутатите е обсъждането и гласуването на състава на поне 15 от постоянните 
комисии (бел. авт. - снощи не бяха качени проекторешения за останалите). Според приетия правилник за работата на 47-

https://www.dnevnik.bg/politika/2021/12/17/4295253_deputatite_namaliha_kolednata_si_vakanciia_shte/
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ото Народно събрание те ще са 24, а по неофициална информация на "Дневник" от депутати поне 21 от тях ще бъдат 
разпределени между управляващите формации - "Продължаваме промяната", "БСП за България", "Има такъв народ" и 
"Демократична България". 
Коалиционното споразумение предвижда председателските постове в комисиите да бъдат разпределени 
пропорционално според числеността на четирите парламентарни групи, както са министерските кресла. Задължително 
условие е комисиите да не бъдат оглавявани от представители на същата формация, която е излъчила министър в 
съответната област, а аргументът е да се осигури взаимен контрол. 
От четирите формации в управляващото мнозинство във вторник отказваха да коментират разпределение и номинации за 
председатели, като уточняваха, че имената още се обсъждат. 
Очаква се "Продължаваме промяната" да постави свои представители начело на правната и социалната комисия, а също 
и на комисиите по правата на човека, енергетиката, регионалната политика, електронното управление, външната 
политика, спорта, туризма и за противодействие на корупцията. 
Според източници на "Дневник" в парламента БСП вероятно ще получи председателските места в пет комисии - по 
образование (с вероятен председател Ирена Анастасова), по здравеопазване (евентуално начело с проф. Георги 
Михайлов), по отбрана (Атанас Зафиров), по транспорт (с вероятен председател Георги Свиленски) и по околна среда и 
води (с номинация за председател Емил Георгиев). А "Демократична България" оглавява три комисии - по вътрешен ред и 
сигурност (Атанас Атанасов), по икономика (Мартин Димитров) и за българите в чужбина (Антоанета Цонева). 
По неофициална информация "Има такъв народ" е поискала да води комисията по бюджет и финанси (за там се обсъжда 
кандидатурата на Любомир Каримански) и по земеделие. Не е известно как ще бъдат разпределени председателските 
места в оставащите комисии, както и дали и колко от тях ще бъдат предоставени на опозицията. 
По искане на "Възраждане" в дневния ред е и създаването на две временни комисии - първата да разследва машинното 
гласуване на 14 ноември, а втората - да установи фактите и обстоятелствата за въвеждането на противоепидемични мерки 
срещу COVID-19. 
Какво предстои 
В двата работни дни преди празниците са насрочени и изслушвания на двама министри. Първото е на министъра на 
вътрешните работи Бойко Рашков и е за нарушения на парламентарните и президентските избори като инициативата е на 
"Демократична България". Второто е на вицепремиера по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев за Плана 
на възстановяване и развитие и за изпълнението на оперативните програми, а инициативата е на ДПС. 
В парламента има внесени и две решения, отнасящи се до COVID сертификатите, но засега те не са в седмичната програма. 
ГЕРБ-СДС предлага депутатите да задължат здравният министър да премахне допуска със сертификати в редица обекти, а 
"Демократична България" - в парламента да се влиза само с такива. 
Най-спешната задача на депутатите след празниците ще бъде приемането на държавния бюджет за 2022 г., което се забави 
заради поредицата предсрочни избори и липсата на редовно правителство. Според коалиционното споразумение той 
трябва да е окончателно одобрен до края на януари. Новият парламент ще трябва спешно да попълни и съставите на 
редица ключови институции и регулаторни органи, тъй като мандатите в тях са изтекли. Предстои избор на управител на 
Българската народна банка, на председател на Комисията по енергийно и водно регулиране, на двама конституционни 
съдии, както и на главен инспектор и на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет и др. 
 
√ САЩ обсъждат ембарго за смартфони, чипове и компоненти за самолети и коли за Русия 
В САЩ се обмислят строги мерки за контрол на износа, така че да пострада руската икономика, ако президентът Владимир 
Путин нахлуе в Украйна, каза служител на администрацията на президента Джо Байдън пред "Ройтерс". 
Мерките, които ще бъдат обсъдени на среща на висши служители днес, ще бъдат в допълнение към икономическите 
санкции, които екипът на Байдън обмисля, в случай че Русия започне операция, след като разположи десетки хиляди 
войници близо украинската граница. 
Президентът на САЩ заплаши с опустошителни действия срещу Русия, за да се опита да предупреди Путин да не 
предприема каквато и да е военна интервенция. Путин отрече Русия да планира инвазия. 
Стъпките, които ще бъдат обсъдени на срещата в Белия дом, включват "извънредни" мерки за контрол на износа, които 
биха могли да задушат обширни сектори с промишлени и потребителски технологии, каза служителят, пожелал 
анонимност. 
Обсъжданите мерки могат да спрат способността на Русия да внася смартфони, ключови самолетни и автомобилни 
компоненти и материали от много други сектори. Те биха могли да имат голямо влияние върху руските потребители, 
промишлените операции и заетостта, каза служителят. 
Служителят каза, че потенциалните мерки ще бъдат безпрецедентни за Русия. Те ще използват инструменти, вече 
прилагани от администрацията на бившия президент Доналд Тръмп и продължени от администрацията на Байдън, за да 
блокират достъпа на китайската телекомуникационна компания Huawei до модерни полупроводници и приложения за 
мобилни услуги. 
В основата на подобно действие е фактът, че полупроводниците, които се влагат в телефоните на Huawei, включват 
компоненти, които са проектирани в Съединените щати, каза служителят. Това може да засегне чипове по целия свят въз 
основа на факта, че в тях ключовият принос идва от САЩ, каза служителят. 
Служителите на САЩ планират да се консултират с ключови партньори в Европа и Азия, които биха могли да бъдат 
засегнати от тези мерки, и да насърчават координираните усилия, там където е уместно, каза служителят. 
Пазарът на мобилни телефони в Русия е доминиран от чуждестранни компании като Apple, Samsung и Huawei, които тази 
година станаха обект на нов руски закон, който изисква от тях да инсталират руски софтуер. 
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Икономически живот 
 
√ Разходите за труд с 14% годишен ръст 
През третото тримесечие на 2021 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица 
нарастват с 13.8% спрямо третото тримесечие на 2020 година, сочат данните на НСИ. В индустрията увеличението е с 14.2%, 
в услугите – с 11.1%, и в строителството – с 14.6%. 
Най-висок годишен ръст на общите разходи за труд е регистриран в секторите „Култура, спорт и развлечения“ – с 26.6%, 
„Образование“ – с 23.5%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 16.7%. Намаление на общите разходи за труд е 
регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ – със 7.9%. 
 

 
 
Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 14.1%, а другите разходи (извън тези за 
възнаграждения) – с 12.3%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период 
на предходната година варира от 27.5% за „Култура, спорт и развлечения“ до -8.6% за „Операции с недвижими имоти“. 
 
√ Финландия пусна най-мощния ядрен реактор в Европа 
Тази нощ в 3:22 ч. местно време в атомната електроцентрала Олкилуото във Финландия, 16 години след започването на 
строителството и с 12 години закъснение, беше пуснат в експлоатация ядрен реактор тип EPR. 
Изграждането е осъществено от френската фирма Areva. Първоначално той трябва да работи с 30% от мощността си. 
Тестовият период ще продължи 6 месеца и през юни трябва да бъде свързан с електропреносната мрежа и да заработи с 
нормалния си капацитет, посочват от финландския енергиен оператор TVO, цитиран от Les echos. 
„Пускането в експлоатация е исторически момент. За последен път това се е случило във Финландия преди 40 години, а 
дори и в Европа трябва да се върнем 15 години назад“, подчертават от финландската централа, като визират започването 
на работа на един реактор в Румъния през 2007 г. Финландският орган за ядрена безопасност разреши пускането на 
реактора през последната седмица, след като TVO, Areva и германският им партньор Siemens „констатираха, че 
работите и топлите изпитания са се осъществили по-бързо от очакваното в последните месеци“. 
Финландският ядрен реактор тип EPR ще бъде най-мощният действащ реактор в Европа. С производствена мощност от 1,65 
MW той ще осигурява 15% от потреблението на северната страна, която внася четвърт от своето потребление в пиковите 
часове през зимата. „Този момент ще остане завинаги в историята, като израз на упоритата работа, която 
извършхме за осъществяването на проекта“, декларира Марио Мустонен, вицепрезидент на TVO, като не пропусна да 
отбележи, че „това е най-големият принос на Финландия за опазване на климата“. 
Строителните работи започнаха през 2005 г. в югозападна Финландия. За Areva те се превърнаха в трънлив път заради 
забавянията и непрекъснатите финансови затруднения. В дейстителност първоначалната прогнозна цена от 3 млрд. евро 
е надхвърлена три пъти. 
Атомните реактори тип EPR бяха замислени като средство да се даде нов импулс на ядрената енергетика след катастрофата 
в Чернобил през 1986 г. именно заради огромната си бетонова конструкция. Но строителството им се сблъска с големи 
проблеми, по-специално във Финландия и в централата във Фламанвил във Франция. Досега в света само два реактора 
тип EPR са влезли в експлоатация, като и двата са в централата Тайшан в Китай. 
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БНР 
 
√ Министър Лорер вече проведе първи срещи с чужди инвеститори 
В новото министерство на иновациите и растежа, което все още се структурира, вече са проведени първи срещи с чужди 
инвеститори, обяви министър Даниел Лорер в Пловдив. Там той се запозна с проекта за бъдещия завод за електрически 
велосипеди. 
Част от инвеститорите са работили с институциите преди това, като сега отново проявяват интерес, тъй като виждат активен 
партньор от страна на администрацията, подчерта министър Лорер, и изрази надежда, че този диалог ще доведе до 
успешен край: 
"Инвестициите са за стотици милиони, страните са разнообразни, Европа е извън нея, но не бих искал да дам детайли 
преди да имаме известна сигурност, че тези проекти наистина ще се случат у нас". 
Заводът за електрически велосипеди ще бъде построен на терен в икономическа зона "Тракия", като новоучредено 
българо-австрийско дружество ще вложи в изграждането му 70 милиона лева. Очаква се да бъдат разкрити 1000 работни 
места. По план производството трябва да започне в началото на 2024-та година. 
По думите на министър Лорер, електрическите велосипеди са важни за индустрията, защото създават нов начин за 
мобилност: 
"За съжаление, българските градове не са готови за тях, така че нека да апелирам към българските кметове: моля ви, 
създайте условия хората да карат безопасно велосипеди". 
 
√ Ясен Тодоров става зам.-директор на Националната следствена служба 
Прокурорската колегия на ВСС одобри назначаването на Ясен Тодоров за заместник-директор на Националната следствена 
служба, съобщава БГНЕС. 
Предложението е направено от главния прокурор Иван Гешев. 
Ясен Тодоров бе член на ВСС от октомври 2012 г. Бил е председател на Комисията "Професионална етика и превенция на 
корупцията” 
След края на мандата си във ВСС се завръща в Столичната следствена служба. 
Преди 2 години започва работа в Националното следствие. 
 
√ Пекин се надява Берлин да запази курс на Меркел в двустранните отношения 
В телефонен разговор китайският президент Си Цзинпин е призовал германския канцлер Олаф Шолц да запази курса на 
Ангела Меркел в отношенията с Пекин, предаде ДПА. 
Докато китайските медии информират обширно за телефонния разговор, говорителят на германското правителство Щефен 
Хебещрайт не даде повече подробности. 
Китай вярва, че светът няма да се върне към манталитета на Студената война, е подчертал Си. 
Китайските медии цитират думите му, че се надява на приемственост. Той е намекнал, че ще се радва ако канцлерът, а не 
външният министър определя курса в двустранните отношения. 
Новият външен министър Аналена Бербок многократно е заявявала, че човешките права ще имат водеща роля при 
външнополитическите решения на новото правителство в Берлин. 
Западът критикува Китай за потискането на уйгурското малцинство и демократичните сили в Хонконг и Тайван. Затова и 
САЩ обявиха дипломатически бойкот на Зимните олимпийски игри в Пекин през февруари. 
 
Мениджър 
 
√ БНБ предупреди за фалшиви имейли от нейно име 
Българската народна банка (БНБ) предупреждава за зачестили случаи на получавани от граждани съобщения по 
електронната поща, изпратени привидно от името на централната банка за "пристигнали в БНБ парични преводи" на тяхно 
име. 
От БНБ категорично подчертават, че не изпращат такива съобщения на граждани. Тези съобщения представляват 
клacичecкa форма на "фишинг" aтaкa и измама, изпoлзвaщa името на разпознаваема институция. 
Получаваните "от името на БНБ" съобщения са изпратени от сървъри извън България и съдържат линк, водещ към сайт за 
кражба на чувствителна клиентска информация (лични данни и данни за банкови карти). 
При получено по електронна поща подобно съобщение БНБ призовава гражданите да не го отварят и да не следват 
съдържащите се в съобщението линкове, пише в съобщението. 
 
√ Европейската сметна палата ще проверява как се харчат парите за covid-ваксините 
Впубликуваната на 15 декември годишна програма на Европейската сметна палата /ЕСП/ се предвижда одит на 
обществените поръчки за ваксини срещу COVID-19 в ЕС, инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, както и 
проверка на националните планове за възстановяване и устойчивост. Това съобщи за БТА Илиана Иванова, член на 
Европейската сметна палата.  
"Световната пандемия от COVID-19 продължава да се отразява сериозно на живота на хората в Европейския съюз. Въпреки 
че най-лошото е зад нас, през идните години ще трябва да се справим с нейните последици. В същото време ЕС пое водеща 
роля в борбата с климатичните промени в световен мащаб и в прехода към модерна, конкурентоспособна икономика с 
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ефективно използване на ресурсите", пише председателят на ЕСП Клаус-Хайнер Лене в предговора на Работна програма 
за периода от 2022 година нататък на европейската одитна институция.  
Ето защо програмите за възстановяване след COVID-19 и мерките за борба с климата ще получат финансиране от ЕС в 
безпрецедентен мащаб, посочва Лене.  
Освен обичайните бюджетни ресурси, договорени като част от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-
2027 г., ЕС обяви инициативата "Следващо поколение ЕС" (NextGenerationEU), значителен дял от която е предназначен за 
прехода към зелена икономика.  
Ролята на Европейската сметна палата като независим външен одитор на Европейския съюз е да проверява дали 
средствата на Общността са събрани и разходвани в съответствие с приложимите правила и разпоредби, както и дали с 
разходването на тези средства се постигат резултати за европейските данъкоплатци. Това се отнася и до новите мерки, 
предприети за защита на гражданите от неблагоприятните последици от пандемията, както и до въпросите, свързани с 
изменението на климата. Работната ни програма за 2022 г. и след това беше изготвена предвид тези конкретни 
предизвикателства, заявява Клаус-Хайнер Лене.  
В рамките на "Действия на ЕС в отговор на COVID-19 и възстановяване след кризата" Европейската сметна палата планира 
да публикува 16 доклада по въпроси като например обществените поръчки за ваксини срещу COVID-19, както и да извърши 
серия от одити, свързани с Механизма за възстановяване и устойчивост.  
В областта "Изменение на климата, опазване на околната среда и природни ресурси" Европейската сметна палата 
предвижда да изготви 17 доклада, включително за интегрирането в политиките на въпросите, свързани с климата, и 
биогоривата. Ще бъдат разгледани и много други разходни области и области на политика на ЕС. В документа е представен 
списък от 79 специални доклада и прегледа, които ЕСП планира да публикува през 2022 г. и през следващите години.  
"Гражданите на ЕС, институционалните ни партньори и заинтересовани страни както на ниво ЕС, така и на равнище 
държави членки, могат да разчитат, че ще им предоставим независими и обективни одити и доклади по основни въпроси, 
засягащи бъдещето на Европейския съюз", казва Клаус-Хайнер Лене.  
В плана на Европейската сметна палата за 2022 г. е записан Одит с цел анализ на ефективността на инструмента SURE за 
защитата на работните места чрез подпомагане на доходите на наетите лица и заместване на доходите на самостоятелно 
заетите лица и по този начин за избягването на прекомерни съкращения по време на кризата, предизвикана от COVID-19.  
По отношение на управлението на дълга в ЕК, Европейската сметна палата ще направи Одит за оценка на това дали 
Комисията е разработила ефективни системи за управление на дълговото финансиране за NextGenerationEU.  
Европейската сметна палата е външният одитор на ЕС. Колегиумът на ЕСП включва по един член от всяка държава членка, 
а работата му се подпомага от около 900 служители от всички националности на ЕС.  
 
√ Гърция удължава оградата по границата с Турция 
Гръцкото правителството ще поднови искането за средства от Европейския съюз през 2022 г., за да удължи оградата по 
границата с Турция. В опит да спре нелегалните мигранти, страната се ангажира да разшири и мощното видеонаблюдение 
по границата, предава БГНЕС. 
Министърът на обществения ред Такис Теодорикакос съобщи, че правителството очаква някои страни, граничещи с ЕС, да 
продължат да използват миграцията, за да упражняват политически натиск върху държавите-членки. За пример той даде 
кризата по границата между Беларус и Полша, и други страни-членки на ЕС. 
Дясноцентристкото правителство на "Нова демокрация" затяга мерките срещу нелегалната миграция, като наскоро 
завърши 26-километровото съоръжение по границата с Турция. Така общата дължина на стоманената ограда е 38 
километра. 
„Вярваме, че сигурността на нашите собствени граници е свързана със сигурността на ЕС“, каза Теодорикакос, добавяйки, 
че граничните стени и огради обикновено се финансират от националните правителства. 
В началото на 2022 г. на граничните съоръжения трябваше да започне работа Контролен център, обработващ данни от 
камери за дълъг обхват и множество сензори.  
 
√ Борсите в Европа се възстановиха от вчерашните разпродажби 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се повишиха в ранната търговия във вторник, следвайки 
бруталната разпродажба от предходната сесия, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 4,17 пункта, или 0,89%, до 471,52 пункта. Това е най-ниското ниво на 
бенчмарка от повече от две седмици. Индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании се повиши с 
2,29%, а енергийният индекс SXEP напредна с 1,65%, на фона на поскъпването на медта и петрола, както и лекото 
повишение на апетита към рисковите активи. 
Немският показател DAX се повиши със 124,44 пункта, или 0,82%, до 15 364,11 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 записа ръст от 55,48 пункта, или 0,77%, до 7 253,51 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 44,95 
пункта, или 0,65%, до 6 915,05 пункта. 
„Дядо Коледа не можеше да бъде видян на мрачния хоризонт вчера, като днес много хора купуват акции заради 
занижените цени.  Инвеститорите обаче са на нокти и всяка негативна новина наклонява везните на пазара“, коментира 
Дани Хюсън, финансов анализатор в AJ Bell. 
Индексът STOXX 600 се възстанови след двудневни загуби на фона на страхове около ограниченията, свързани с COVID-19. 
Анализаторите очакват апетитът за риск да остане ограничен, а индексите нестабилни, тъй като ликвидността отслабва 
преди коледните и новогодишни празници. 
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Редица страни са в повишена готовност за затягане на ограничителните мерки срещу разпространението на варианта 
Омикрон на коронавируса, който вече стана доминиращ в САЩ. Нова Зеландия отложи плановете си за повторно отваряне 
на границите до края на февруари. 
„Началото на 2022 г. ще бъде трудно, дори ако големите икономики не обявят локдаун. Германия например забранява на 
неваксинираните достъп и до барове, ресторанти и културни обекти. Това ще се отрази върху потребителското доверие, а 
също и върху бизнеса“, коментира Хюсън. 
Днес изследователският институт GfK съобщи, че индексът, измерващ потребителското доверие на германците за началото 
на 2022 ., се е понижил. 
Акциите на компаниите от сектора на производството на чипове ASML Holding, ASM International, Infineon Technologies и 
STMicroelectronics поскъпнаха с 2,76%, 2,04%, 1,78% и 1,32%, след като американският производител на полупроводници 
Micron Technology представи по-добри от очакваното финансови данни. 
Цените на книжата на производителите на спортни стоки Adidas и Puma се повишиха с 0,80% и 0,39%, следвайки 
тримесечния спад на Nike. 
Акциите на Sanofi поскъпнаха с 0,33%, след като компанията обяви, че ще купи Amunix Pharmaceuticals за около 1 млрд. 
долара. 
Загуби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха понижения в понеделник на фона 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 433,28 пункта, или 1,23%, до 34 932,16 пункта, следвайки поевтиняването 
на акциите на Boeing, Goldman Sachs и American Express. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 
52,62 пункта, или 1,14%, до 4 568,02 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 188,74 пункта от 
стойността си, или 1,24%, завършвайки сесията при ниво от 14 980,94 пункта. 
 За последните три сесии S&P 500 се понижи с 3,01%, което е най-лошото му представяне за тридневен период от септември 
насам. При Nasdaq понижението е от 3,76% - най-лошото от май. 
На пазара се отразиха опасението около разпространението на варианта Омикрон, който вече е засечен в 43 от 50 
американски щата, както и в 90 страни по света. Според данни на Световната здравна организация броят на заразените с 
Омикрон се удвоява за 1,5 до 3 дни в райони с местно предаване. 
На този фон акциите на компаниите, зависими от икономическото възстановяване, се оцветиха в червено. Цените на 
книжата на Caterpillar, Boeing и General Electric се понижиха съответно с 2,93%, 2,15% и 1,63%. 
Акциите на Las Vegas Sands, Alaska Air Group и Southwest поевтиняха с 3,67%, 1,38% и 0,83%. Цените на книжата на Darden 
Restaurants и Booking Holdings се понижиха с 1,27% и 0,77%. 
Загуби бяха регистрирани и в енергийният сектор на фона на поевтиняването на американския лек суров петрол. Акциите 
на Devon Energy и Exxon Mobil поевтиняха с 2,44% и 1,43%. 
На червено бе и финансовият сектор, като акциите на Goldman Sachs и Wells Fargo поевтиняха съответно с 2,.68% и 2,38%. 
Цените на книжата на JP Morgan и Bank of America се понижиха съответно с 1,82% и 1,64% 
Макар че някои технологични акции не се представиха добре, стийминг гигантът Netflix не последва по-широката 
тенденция на пазара и добави 1,19% към стойността си 
За това представяне на борсите допринесе политическата ситуация във Вашингтон, където сенатор Джо Манчин от 
Демократическата партия отказа да подкрепи инфраструктурния план на президента Джо Байдън, известен като „Build Back 
Better”. Решението на Манчин вероятно ще убие програмата за социални и климатични разходи под сегашната и форма от 
1,75 трлн. долара 
На този фон Goldman Sachs  понижи прогнозата си за растежа на американската икономика през първото тримесечие на 
2022 г. от 3% на 2%. 
Основните индекси в САЩ завършиха миналата седмица на червено, като S&P 500 записа седмичен спад от 1,9%. 
Технологичният Nasdaq Composite падна с близо 3% за седмицата, тъй като инвеститорите се оттеглиха от акциите с висок 
растеж заради перспективата за по-високи лихвени проценти, докато Dow се понижи с около 1,7%. 
Ръст в Азия 
Борсите в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха печалби във вторник, докато инвеститорите оценяват ситуацията 
около разпространението на варианта Омикрон на коронавируса, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 579,78 пункта, или 2,08%, до 28 517,59 пункта. 
На този фон в  континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite  отчете ръст от 31,52 пункта, или 0,88%, до 3 625,13 
пункта, докато по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 25,91 пункта, или 1,05%, до 2 504,33 пункта. 
Хонконгският измерител Hang Seng се повиши с 226,47 пункта, или 1%, до 22 971,33 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа ръст от 12,03 пункта, или 0,41%, до 2 975,03 пункта. В Австралия индексът ASX 200 
напредна с 62,8 пункта, или 0,86%, до 7 355 пункта. 
Производителите на чипове регистрираха печалби на фона на добрите тримесечни резултати на Micron. 
В Япония акциите на Tokyo Electron и Advantest поскъпнаха с 4,4% и 4,61%, а Южна Корея цените на книжата на Samsung 
Electronic и SK Hynix се повишиха с 1,3% и 3,32%. Листнатите в Хонконг акции на SMIC поскъпнаха с 1,66%. 
 У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира ръст от 2,12 пункта, или 0,34%, до 633,99 пункта. BGBX40 се повиши с 0,16 пункта, или 0,11%, до 142,47 пункта. 
BGTR30 изтри 0,75 пункта от стойността си , или 0,11%, достигайки ниво от 675,86 пункта. BGREIT отчете спад от 0,31 пункта, 
или 0,19%, до 163,30 пункта. 
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Cross.bg 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - 200 млн. лв. за домакинствата на газ  
в. Труд - Банки вдигат таксите за ЧНГ  
в. Телеграф - Правят ни двойник на колата за 5 бона  
в. Монитор - Втори сме в Европа по тоалетни на двора 
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа – Депутатите се събират извънредно между празниците, за да запазят 9% ДДС за кръчми и книги 
в. 24 часа - Идват по-високи такси за депозити, пенсии и теглене от банкомат 
в. Труд - До 10 бона си докарват депутатите 
в. Труд - Таван на помощите за ток за бизнеса фирми няма да бъдат компенсирани, ако договорите им са за цена под 
189,50 лв. 
в. Телеграф - Министърът на електронното управление Божидар Божанов: Чипът в личната карта само по желание 
в. Телеграф - Министърът на туризма настоява: Без зелен сертификат навън в ски курортите 
 в. Монитор - Разделят Антикорупционната комисия на две 
 в. Монитор - Глобяват чиновници за върнати за печат граждани  
Водещи интервюта  
в. 24 часа – Николай Събев, министър на транспорта: Решени сме да свържем Северна с Южна България, още 4 моста на 
Дунав  
в. Труд - Ясен Тодоров, новоизбраният заместник директор на Националната следствена служба, пред "Труд": 
Политиците искат да кадруват в съдебната система 
в. Телеграф - Проф. д-р Донка Байкова, специалист по хранене и диетика: Сервирайте през половин час блюдата на 
Коледа 
в. Монитор - Доц. Иван Иванов, ръководил на Националната референтна лаборатория по контрол и мониториране на 
антимикробната резистентност: Е-рецептата ще ограничи достъпа до антибиотиците 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Законът за безвъзмездния труд - от глупав по-глупав 
в. Труд - Момчето Заев си отива 
в. Телеграф - Връщаме ли се в мутренските години 
в. Монитор - "Мека сила" срещу антиваксърите 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как ще се реализират плановете за реформа в правосъдието? Министър Надежда Йорданова 
- Променят ли се стратегиите в борбата с COVID? Проф. Радка Аргирова 
- За какво трябва да се внимава при предпразничното пазаруване онлайн? 
- На живо: Масови проверки за качеството на хранителните продукти 

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" 

 
√ Предстоящи събития на 22 декември 
София. 

- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 ч. в сградата на Министерски съвет ще се проведе заседание на правителството. 
- От 11.30 ч. в Зоологическа градина – София ще бъдат пуснати новата двойка черни лешояди в голямата волиера 

за хищни птици. 
- От 14.00 ч. в ГДНП ще се проведе пресконференция за мерките, предприети от МВР за гарантиране на спокойното 

протичане на предстоящите коледни и новогодишни празници. 
- От 15.00 ч. в Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет ще се проведе брифинг след среща на 

Управителния съвет на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България и Националния браншов 
синдикат „Висше образование и наука“ при КНСБ за обсъждане на предложения за бюджета за висше образование 
за 2022 г.  

*** 
Благоевград 

- От 19.00 ч. във второто фоайе на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ ще бъде представен спектакълът „Колко 
е важно да бъдеш сериозен“. 
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*** 
Бургас. 

- От 13.30 ч. областният управител проф. Мария Нейкова ще даде пресконференция, на която ще отчете основните 
неща от дейността си от началото на мандата си. 

- От 19.00 ч. в Държавна опера - Бургас ще се проведе концертът „Коледни звезди“. 
- От 19.00 часа в Културния дом на нефтохимика ще се състои прожекция на филма „Чичо Коледа“.  

*** 
Българово. 

- От 18.00 ч. в Народно Читалище „Съгласие 1905“ ще се проведе коледен концерт. 
*** 
Видин. 

- От 9.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - Видин ще се проведе заседание на Общински съвет – Видин. 
*** 
Враца. 

- От 10.00 ч. в Конферентната зала на Общинския съвет ще се проведе встъпителна пресконференция по проекта 
„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в библиотека“. 

*** 
Добрич. 

- От 10.30 ч. във фоайето на Регионална библиотека „Дора Габе“ ще гостуват Коледари от Детска градина 10 ще 
посетят библиотеката. 

- От 12.00 ч. пл. „Свобода“ ще се състои празничен концерт на Духов оркестър – Добрич с диригент Стоян Монов. 
- От 18.00 ч. в Държавен куклен театър „Дора Габе“ ще се състои Куклен спектакъл „Топла приказка от сняг“ на 

Държавен куклен театър „Дора Габе“. 
*** 
Дългопол. 

- От 13.30 ч. в актовата зала на СОУ „Климент Охридски“ директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението“ гл. комисар Николай Николов ще връчи парични награди на деветокласниците, 
помогнали на възрастните хора при пожара в с. Рояк. 

*** 
Ловеч. 

- От 10.00 ч. в салона на Ловчанското читалище „Наука -1870“ ще се състои заседание на Общински съвет – Лов 
*** 
Пазарджик. 

- От 17.00 ч. пред ДКТ „Константин Величков“ ще се проведе коледен спектакъл на танцов състав „Чудесия“ към 
Младежкия дом. 

*** 
Сливен. 

- От 10.30 ч. в сградата на ОДМВР-Сливен представители на сектор „Пътна полиция”, отдел „Охранителна полиция” 
и Регионална дирекция ПБЗН в Сливен ще дадат брифинг по повод предприетите мерки във връзка с предстоящите 
празнични и почивни дни. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 ч. в Оперния театър ще се състои спектакълът за деца „Коледни бъркотии“. 
- От 14.00 ч. в Регионален исторически музей - Стара Загора организира творческо ателие „Благословията на 

българската сурвачка“. 
- От 16.00 ч. в Регионален исторически музей ще се състои творческо ателие „Благословията на българската 

сурвачка“. 
- От 19.00 ч. в Културен център „Стара Загора“ ще се състои концертът „Change the way“ на Живко Петров трио. 

*** 
Търговище. 

- От 10.30 ч. на централния площад „Свобода“ Професионален фолклорен ансамбъл "Мизия" ще представи 
коледарска програма като поздрав към жителите на Търговище. 

*** 
Хасково. 

- От 11.00 ч. пред сградата на Областна администрация-Хасково ще се състои благотворителен коледен базар. 

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

