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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Vchas.net 
 
√ Бизнесът иска незабавни и адекватни мерки заради скъпия ток 
Българският бизнес настоя за незабавни и адекватни мерки за компенсиране на високите разходи за електроенергия. В 
писмо до премиера Кирил Петков и четирима министри от АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП и ССИ изразяват недоволството си във 
връзка със схемата за компенсации за бизнеса. 
Те са против таван на компенсациите от 30% от пазарната цена. 
Ето какво се казва в писмото: 
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 на 21 декември 2021 г 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% 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./мвтч, като в редица часове надвишава 1000 лв. 
Дори при запазване на сегашния среден за месеца размер, компенсацията би следвало да е 213,50 лв. за мегаватчас. 
Предложеният таван я сваля до 141 лв., 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. и действителната пазарна цена при под на подкрепа 185 лв. за мвтч, може да окаже положително 
въздействие за запазване на производството и работните места. 
Обръщайки се към министър-председателя Кирил Петков те заявяват: 
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. 
 
Flash News 
 
√ Бизнесът недоволен от новата схема за компенсации – настояват да отпадне минимланият праг  
Компенсациите за бизнеса са недостатъчни. Това смятат от Асоциацията на индустриалния капитал за мерките срещу 
високата цена на тока, които правителството обяви. Хотелиери също подкрепят тази позиция. 
По думите на Атанас Карагеоргиев, собственик на хотели на морето мерките са само временно решение, а постоянно 
повишаващата се цена на тока вдига разходите на бизнеса му 2 пъти и половина, коментира той пред БНТ. 
„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“, обясни той. 
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. 
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„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. 
Сред представителите на бизнеса у нас се забелязва одобрение, че най-накрая все пак правителството предприема мерки, 
за да компенсира потребителите на скъпия ток, но се чуват и гласове, недоволни от наличието на праг на разходите за 
подпомагане. 
Вчера министърът на енергетиката Александър Николов обяви, че от мерките няма да могат да се възползват 
предприятията, които от юли насам са плащали по-малко за ток от 185 лева на мегаватчас. 
„Опитваме всичко, за да компенсираме ситуацията у нас, защото тя е много различна в сравнение с преди шест месец. 
Обещани са милиард и половина, от които 350 милиона ще отидат за електроразпределителните дружества. Останалите 
трябва да бъдат разпределени между 600 хиляди български фирми, което ми звучи малко странно. Приветствам стъпката 
на правителството, но по наши изчисления, само ако АЕЦ “Козлодуй” генерира печалба от около 2 милиарда лева до края 
на месец март, не би трябвало помощта да е с определен праг не повече от 30% от борсовата цена. Това не е логично”, 
коментира Владимир Спасов, прокурист на фирма за хидромотори. 
Според него трябва да се търси вариант за неналагане на минимален праг на компенсациите. 
Той допълни, че при така наложения праг от 30% бизнесът няма да плаща 10 пъти по-висока цена, но ще плаща седем пъти 
по-висока такава. 
Славин Янакиев е ръководител на чугунени отливки за промишлеността, което снабдява близо 70% от родния пазар. По 
думите му компенсациите са наложителни, за да може машиностроенето да оцелее. 
„Цената на мегават час е 1000 лв. Обичайната цена през месец юли беше около 10 лв. Ние приготвяме заготовки и отливки, 
които ни излизат на стойност 3 лв., преди излизаха около 30 ст. Сега при това увеличение на цената на електроенергията 
ние на практика препродаваме ток”, обясни той. 
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√ 1,2 млрд. лв. са допълнителните приходи в бюджета, които ще разпределя парламентът 
Предложението на кабинета е те да бъдат разпределени за Covid добавки и подпомагане заради високите цени на 
тока 
1,2 милиарда лева са допълнителните приходи в бюджета, които ще бъдат разпределени от парламента, съобщи 
премиерът Кирил Петков. Кабинетът ще даде възможност на парламента да разпредели допълнителните приходи в 
бюджета, обяви днес Петков в началото на редовното правителствено заседание. 
Разпределението на излишъка, предложено от кабинета, трябва да бъде гласувано от Народното събрание. 
Правителството днес прие редица законопроекти и предложения към Народното събрание, като едното от тях е 
преизпълнението на приходите да бъде разпределено: 
„750 милиона Covid добавките към пенсиите, както и 450 милиона за допълнителна енергийна помощ към бизнеса“, каза 
премиерът. 
По-късно тази вечер Бюджетната комисия на Народното събрание одобри предложенията на Министерския съвет за 
добавките към пенсиите и за подпомагането на бизнеса с 450 милиона лева от бюджетния излишък. 
Също така комисията одобри на първо четене през цялата 2022 година да остане в сила намалената 9-процентна ставка на 
ДДС за сервиране на храни и напитки в заведенията, за книжните и бебешките стоки и за използване на спортни 
съоръжения. 
Министърът на финансите Асен Василев приветства решението: 
„Работихме над подобен текст, който беше до края на епидемиологичната обстановка, но 2022-ра, така или иначе това е, 
което ще бъде заложено в Закона за бюджета“ 
Според министър Василев това ще лиши хазната от постъпления от около 175 милиона лева догодина.  
Финансовият министър посочи, че добавките за пенсионерите, които "ще струват" 750 милиона лева, ще са по 60 лева към 
пенсиите за следващите 6 месеца. 
Други 450 милиона от преизпълнението ще бъдат  насочени към бизнеса заради високите цени на енергията и ще влязат 
в общ пакет от мерки от милиард и половина: 
„Ще бъдат 1,3 млрд. за тока и около 200 млн. за газта. Така че влизаме в много силна подкрепа в тази посока, особено и 
защото го правим по начин, по който най-малките бизнеси би трябвало да бъдат подпомогнати по най-добрия начин“, 
посочи Петков, а енергийният министър Александър Николов поясни: 
„По следващите стъпки по компенсациите следва да се изпрати нотификация към Европейската комисия“. 
Все още не е пристигнала нотификацията за 60-те милиона лева за превозвачите, но се очаква в най-скоро време. 
Мярката „Запази ме плюс“ остава и догодина, а кабинетът отпусна още пари на Министерството на здравеопазването: 
„40 милиона за тестове, което е много важно, особено за следващите няколко месеца, когато очакват поредни вълни, 54 
милиона даваме за медиците на първа линия“. 
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Тъй като извънредната епидемична обстановка е удължена до 31 март, кабинетът предлага и настоящия бюджет да 
действа до същия срок, тъй като новият ще бъде изработен в началото на следващата година. 
Помолен да коментира темата за потенциалното разполагане на допълнителни войски на НАТО у нас, министър-
председателят Кирил Петков заяви: 
„Съобщенията по тази тема са били лично мнение на министъра, но по никакъв начин това не е формална позиция на 
нашето правителство“. 
Междувременно беше съобщено, че силите за бързо реагиране на НАТО, които се намират в Турция, са поставени в 
повишена бойна готовност заради струпването на руски военни части по границата с Украйна - това твърди германският 
ежедневник "Ди Велт", като се позовава на дипломати в Брюксел. 
Според неназованите източници, специалните и логистичните части също са в повишена готовност. 
А министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров съобщи, че руско-американските преговори за взаимни 
гаранции за сигурност ще започнат през януари в Женева. 
 
√ Кабинетът одобри допълнителни средства по бюджета на здравното министерство 
Кабинетът одобри допълнителни средства по бюджета на здравното министерство. 40 милиона лева са осигурени за 
купуване на Covid тестове, а други 54 милиона лева - за допълнителни средства за медиците на първа линия. Ще бъдат 
осигурени и допълнително щадящи тестове за учениците. 
Правителството одобри допълнителни трансфери или вътрешно преразпределение в редица други министерства. 2,6 
милиона лева ще бъдат насочени към летището в Русе, каза премиерът Кирил Петков: 
"Вкарваме доста средства - от една страна в посока здраве, в посока социални политики, в посока регионално развитие". 
Кабинетът одобри и промени в проект „Запази ме +“. С тях се гарантира, че работещите и самоосигуряващите се във 
временно затворените икономически дейности ще продължат и през новата година да получават компенсации. 
Те ще бъдат 75% от осигурителния си доход за юли за времето, през което работещите и самоосигуряващите се са били в 
неплатен отпуск. 
 
√ Венелин Димитров е освободен предсрочно от длъжността зам.-председател на ДАНС 
С други заповеди са назначени петима заместник-министри с различни ресори 
Венелин Димитров е освободен предсрочно от длъжността заместник-председател на Държавна агенция „Национална 
сигурност“, съобщиха от правителствената пресслужба. 
Правителственото решение е взето неприсъствено. 
С други заповеди са назначени петима заместник-министри - Илия Илиев и Владимир Върбанов в Министерството на 
транспорта и съобщенията, Ирена Димитрова и Васил Георгиев в Министерството на външните работи, а Атанас Добрев е 
преназначен в Министерството на земеделието. 
Трима досегашни заместник-министри са освободени от длъжностите им - Александър Пулев и Христина Велинова от 
Министерството на транспорта и Ренета Колева - от Министерството на околната среда и водите. 
 
√ EK предложи промени, свързани с фиктивните дружествата и с минималния данък за мултикомпаниите  
В сряда Европейската комисия предложи промени в европейската данъчна политика, касаещи фиктивните дружества, 
известни като "пощенски кутии", както и минимална ефективна данъчна ставка за големите многонационални групи. 
ЕК представи ключова инициатива за борба със злоупотребата с фиктивни дружества с неправомерни данъчни цели. С 
днешното предложение следва да се гарантира, че дружествата в Европейския съюз, които нямат никаква или имат 
минимална икономическа дейност, не могат да се възползват от каквито и да било данъчни предимства и не налагат 
финансова тежест на данъкоплатците. Това също така ще защити равнопоставените условия на конкуренция за по-голямата 
част от европейските предприятия, които са от ключово значение за възстановяването на ЕС, и ще гарантира, че 
обикновените данъкоплатци няма да понасят допълнителна финансова тежест поради тези, които се опитват да избегнат 
плащането на своя справедлив дял. 
Докато фиктивните дружества (или т.нар. „пощенски кутии“) могат да имат полезни търговски и бизнес функции, някои 
международни групи и дори физически лица злоупотребяват с тях за целите на агресивното данъчно планиране или 
отклонение от данъчно облагане. Някои предприятия насочват финансовите потоци към фиктивни дружества в 
юрисдикции, които нямат или имат много ниски данъци или в които плащането на данъци лесно може да бъде избегнато. 
Аналогично, някои лица могат да използват фиктивни дружества, за да защитят активи и недвижимо имущество от 
плащане на данъци, било то в държавата, в която пребивават, или в държавата, в която се намира собствеността. 
Комисията също така предложи директива, с която се гарантира минимална ефективна данъчна ставка за глобалните 
дейности на големи многонационални групи. С предложението се изпълнява ангажиментът на ЕС да предприеме 
изключително бързи действия и да бъде сред първите, изпълнили неотдавнашното историческо глобално споразумение 
за данъчна реформа, което има за цел да внесе справедливост, прозрачност и стабилност в международната рамка за 
корпоративно данъчно облагане. 
Предложението се придържа тясно към международното споразумение и определя как принципите за ефективна данъчна 
ставка от 15%, договорена от 137 държави, ще се прилагат на практика в рамките на ЕС. То включва общ набор от правила 
за начина на изчисляване на тази ефективна данъчна ставка, така че тя да се прилага правилно и последователно в целия 
ЕС. 
Предложените правила ще се прилагат за всяка голяма група, както вътрешна, така и международна, с дружество майка 
или дъщерно дружество, намиращи се в държава — членка на ЕС и с годишен оборот над 750 милиона евро. Ако 
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минималната ефективна ставка не е наложена от държавата, в която е установено дружеството, плащащо ниски данъчни 
ставки, съществуват разпоредби за държавата членка на дружеството майка да прилага допълнителен данък. 
Предложението също така гарантира ефективно данъчно облагане в случаите, когато дружеството майка се намира извън 
ЕС, в държава с ниски данъчни ставки, която не прилага равностойни правила. 
"Директивата ще осигури правна сигурност и ще гарантира, че новите данъчни правила са въведени по начин, който е 
съвместим с правото на ЕС", обясни европейският комисар по икономиката Паоло Джентилони. 
Брюксел ще се стреми да постигне споразумение относно данъчните разпоредби през първата половина на 2022 г., "за да 
спази глобално договорения краен срок от 2023 г. за влизане в сила на правилата", добави той. 
  
БНТ 
 
√ Енергийният министър: Има 15% ръст на произведена електроенергия, системата не е нестабилна 
България в целия регион до Унгария и за всички съседни държави цената е относително еднаква и така ще бъде, тъй 
като сме единен пазар. Добрата новина е, че всъщност колкото и да се говори, че системата в България е нестабилна 
от гледна точка на електроенергия, това въобще не е така. Има 15 % ръст на последната година на произведена 
електроенергия, а реално в България консумацията е нарастнала с 4 %, което е един доста добър показател за 
сравнение с реалния ръст на БВП. Това съобщи в студиото на "Денят започва" министърът на енергетиката 
Александър Николов. 
Фактът, че се повишава се драстично износът, показва, че нашите мощности са по-ефективни от тези на съседните ни 
държави, допълни министър Николов. 
По повод недоволство на индустрията, че правителството слага таван на помощта за бизнеса заради рекордните цени на 
тока, енергийният министър заяви: 
"Всичко възможно, което може да се направи в разумни рамки е взето като мярка. Съвсем норламно е да има по-високи 
очаквания от бизнеса, но мисля, че се постига нормален баланс. Комуникацяита с бизнеса ще продължи, за да 
активизираме механизмите за подкрепа", каза енергийният министър Александър Николов. 
По думите му причината да има таван е, че трябва да има прогнозираност в бюджета, но и таванът подсигурява и елемент 
на заинтересованост и внимание от страна на самите бизнеси, които следва да наблюдават цените, така че да подпомагат 
да не се стига до такива пикове в България. 
Той допълни, че в момента се обсъждат средносрочни и дългосрочни мерки: 
"Олекотяване на процедурите за създаване на мощности за собствено ползване - т.е. доста по-бързо да успее да се 
олекоти системата и натиска върху бизнеса, като не говорим само за административна подкрепа - а за целия мост - 
от инвеститор, който да помага на малки, средни бизнеси до реализация на самия проект и реалнио драстично 
намаляване на тежестта на електроенергията като разход в бизнеса", поясни министър Николов. 
За да започне да се балансира по-добре системата ще се предприемат мерки, свързани с дългосрочното планиране, 
включително начина за планиране и разходване на средства за електропреносните мрежи, допълни енергийният 
министър. 
Николов не коментира наложения от Народното събрание мораториум на цените на тока, заради разделението на 
властите в страната. Каза само, че това не е голям проблем, но ще се въздържи от това да дава оценка на решения, взети 
от законодателния орган. 
Допълни, че не се обмислят компенсации за бизнеса заради високите цени на природния газ тъй като локалният бизнес, 
който използва природен газ, тази цена е значително по-ниска от цените на съседни държави и средните в Европа. 
Министър Николов заяви още, че наложеният мораториум не застрашава Топлофикация София от фалит, каквито опасения 
се появиха в медийното пространство. 
"Топлофикация София е тема, която е неглижирана в рамките на 10 години и повече. Тя е близо до технически фалит, 
това не означава, че дружеството ще спре да функционира и не означава че софиянци ще имат затруднения с 
получаваната услуга, а означава, че е крайно време да се вземат мерки от всички заинтересовани страни", посочи 
министърът. 
 
√ Депутатите попълниха съставите на 24-те комисии 
Съставите на 24-те постоянни комисии към Народното събрание са определени и гласувани. Единствената комисия, 
която няма да е председателствана от една партия, а на ротационен принцип, е тази за Контрол на сигурността и 
специалните разузнавателни средства. 
Останалите комисии се разпределиха квотно в коалицията, като на финала "Продължаваме промяната" ще оглави 8 
комисии, сред които правната, енергийната, външна и социалната. По 6 комисии ще председателстват БСП и "Има 
такъв народ". 
Сред тези на левицата са отбраната, образованието и околната среда. "Има такъв народ" застават начело на комисиите по 
бюджет и финанси, земеделие и култура и медии. 
Първоначално квотното разпределение беше различно, но се оказа, че трите партии извън коалицията - ГЕРБ, ДПС и 
"Възраждане", са научили тази сутрин за решението да им бъде дадена по една комисия и в зала те отказаха друг да 
решава без диалог с тях. 
 
√ Днес и утре се очаква най-интензивният трафик за празниците 
Днес и утре се очаква най-интензивният трафик за празниците. 
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От МВР предупредиха за допълнителни екипи на "Пътна полиция" по основните направления в цялата страна. 
Ще се следи за превишeна скорост с мобилни камери. При необходимост пътните екипи ще взимат мерки, за да не се стига 
до задръствания, там, където е необходимо. 
В самите празнични дни ще се следи за употребата на алкохол, наркотични вещества в малки населени места, курортни 
комплекси и селища. 
Съвместни проверки с РЗИ ще се правят за спазването на противоепидемичните мерки около храмовете. 
Транспортните фирми са осигурили и допълнителни автобуси по основните направления за коледните празници. 
 
√ Търсят се 200 000 работници, кои са най-желаните специалисти? 
Търсят се 200 хиляди работници. Това сочи проучване на Агенцията по заетостта, направено сред бизнеса у нас. 
Кои са най-търсените специалисти и защо продължава да има разлика между кадрите, подготвяни от образователната 
система, и нуждите на реалната икономика? 
Виргиния е културолог, но вече осма година работи на струг с фрезови операции. Причината: 
"Имах нужда от работа, бях в Бюрото по труда. Не си намирах работа цяла година. Кандидатствах за позиция тук и 
така вече 8-ма година", разказва Виргиния Чучукова, служител. 
Димитър е музикант - пандемията го принуждава да превърне професията си в хоби и да стане оператор на металорежеща 
машина. И намира сходство. 
"Музиката също е математика и тука има много се смята", казва Димитър, служител. 
В благоевградската фирма, в която двамата работят, много техни колеги също имат различно образование. Причината е, 
че пазарът има нужда от кадри, които никой не подготвя. 
"Последните години пазарът изпитва нужда от специалисти със средно образование и това са професионални 
квалификации в индустрията", посочва Иво Иванов, началник отдел "Анализи и прогнози" в Агенцията по заетостта.  
 

 
 

 
 
Според Агенцията по заетостта от близо 200 хиляди работници ще се нуждае българската икономика през следващата 
година. Повече от 100 хиляди са търсените квалифицирани специалисти. 
Най-желани са: шивачите, машинните оператори, строителите и работниците в хранително-вкусовата промишленост. 
Други над 40 хиляди вакантни места има за висшисти или хора с правоспособност. Сред тях: медицински сестри, шофьори, 
учители, лекари и строителни инженери. Към тях се добавят и още 40 хиляди работници без специалност. Как ще бъдат 
осигурени те в производството? 
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"Подготовката в рамките на индустрията работи по-добре. Дуалното образование, тоест подготовка на ученици, 
които все още са в професионалното училище, въвеждането им в работна среда и след това направо наемането им 
след успешно завършване", обясни Адриан Николов, икономист. 
Във фирмата, в която работят Виргиния и Димитър в следващите дванадесет месеца решението с липсата на кадри ще бъде 
друго: 
"По-голяма автоматизация на процесите и евентуално да не увеличаваме хората, а само да увеличаваме 
производителността на труда", посочи Сашо Въжаров, собственик. 
Експертите са единодушни, че придобиването на знания и умения през целия живот е от съществено значение, за да бъдем 
търсени на пазара на труда. 
 
√ Зоран Заев депозира оставката си  
Зоран Заев напуска поста премиер на Република Северна Македония. 
Оставката е била депозирана в парламента в следобедните часове след годишното обръщение на президента Стево 
Пендаровски. 
Заев аргументира решението си със загубата на местните избори на неговия Социалдемократически съюз на Македония.  
Очаква се в 10-дневен срок президентът да връчи мандат за съставяне на правителство на новия лидер на партията 
Димитър Ковачевски. 
Вероятно Република Северна Македония ще има нов кабинет около 17 януари. 
 
√ Европа срещу Омикрон: Празнуване при строги мерки 
Израел ще стане първата държава в света, в която поставят четвърта доза на ваксина срещу COVID-19. 
Приоритетно втора бустерна доза ще се поставя на хора над 60-годишна възраст и на здравните работници. Преди 
дни в страната беше регистриран първият смъртен случай от Омикрон. Предполага се, че заразените в Израел с новия 
вариант на коронавируса са около 340. За да овладеят разпространението на Омикрон европейски държави 
продължават да затягат мерките. 
Омикрон вече оставя своя отпечатък върху празничната атмосфера в Европа. Новият вариант на коронавируса е засечен в 
38 района на континента и е доминиращ в Дания, Португалия и Великобритания. 
"Задава се още една буря! До седмици Омикрон ще е доминиращ в повечето държави в региона, което ще изправи 
здравните системи пред ново изпитание", заяви Ханс Клуге, директор на СЗО за Европа. 
От 25 декември в Португалия затварят нощните заведения и барове. Работещите са призовани да преминат на 
дистанционна работа. 
"Няма да е нормалната Коледа, която сме свикнали да имаме. За това призовавам всички да ограничат коледните 
събирания", допълни премиерът на Португалия Антониу Коща. 
Със строги мерки и Финландия ще посрещне Коледа. За да овладеят разпространението на Омикрон властите забраниха 
заведенията да работят след 21 часа. 
Германия наложи ограничения за новогодишните частни събирания - най-много по 10 души ще могат да празнуват заедно. 
"Коронавирусът няма да си вземе почивка около Коледа. Ето защо след среща с регионалните лидери взехме решение 
да засилим ваксинационната кампания, включително сега в празничните дни. Целта ни  е до края на януари да са 
поставени поне 30 милиона бустерни дози", каза още Олаф Шолц, канцлер на Германия. 
От 28 декември в Германия затварят нощните клубове, а големите културни и спортни събития, включително футболните 
мачове, ще бъдат без публика. 
С пусти улици и напълно замрял социален живот Нидерландия привиква към ограниченията. Строгите мерки действат от 
четири дни в страната и ще продължат до 14 януари. 
Париж ще посрещне Нова година без фойерверки и без масови тържества. Предупреждението на здравните власти е, че 
до дни в страната ще започнат да регистрират по 100 хиляди нови случаи на COVID-19. 
 
Investor.bg 
 
√ Правителството подпомага с 60 млн. лв. въздушните превозвачи 
Средствата са за погасяване на публични задължения, задължения към банки и задължения по договори за оперативен 
лизинг на въздухоплавателни средства  
Финансова помощ в размер до 60 млн. лева е предвидена като мярка за подпомагане на въздушните превозвачи за 
справяне с последиците от пандемията от COVID-19. Този разход в бюджета на Министерството на транспорта и 
съобщенията за 2021 г. одобри правителството. За решението на министрите съобщи пресцентърът на кабинета на Кирил 
Петков. 
Средствата се предоставят за погасяване на публични задължения, задължения към банки и задължения по договори за 
оперативен лизинг на въздухоплавателни средства текущо дължими към 31 декември 2019 г., в размер на не повече от 
20% сто от оборота от реализирани чартърни програми и наем на самолети за 2019 г. 
Необходимите средства за изпълнение на постановлението ще се осигурят по бюджета на Министерството на транспорта 
и съобщенията за 2021 г. за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за тази година по централния 
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19. 
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От пресцентъра на Министерския съвет уточниха, че са одобрени промени във вътрешното разпределение на бюджета на 
Министерството на транспорта и съобщенията за тази година. Изменението засяга разходите за отделни политики и 
програми, но без да се променя общият бюджет на ведомството. 
 
√ Кабинетът отпуска 2,6 млн. лв. за завършване на инфраструктурата на летище Русе 
Полетите на аеропорта ще се възстановят още в началото на 2022 г.  
Община Русе ще получи над 2,665 млн. лева от бюджета за довършване на дейностите по възстановяване на 
инфраструктурата на "Летище Русе" и осигуряване на неговата експлоатационна годност. Решението гласува 
Министерският съвет, съобщи правителственият пресцентър. 
"Летище Русе" има стратегическо значение и значителен потенциал за растеж, като неговото възстановяване ще окаже 
съществено въздействие върху икономическото развитите на целия регион, посочват от пресцентъра. 
Средствата са предназначени за изпълнение на техническите изисквания, което ще позволи възстановяване на полетите 
още в началото на 2022 г. 
От Министерския съвет прогнозират, че стратегическото разположение на град Русе е ключов фактор и възобновяването 
на дейността на летището ще допринесе в голяма степен за развитието на региона и за постигане на по-интегрирана и 
балансирана свързаност между видовете транспорт. 
Стратегическото местоположение на аеропорта дава възможност за комбиниране на железопътен, сухопътен, воден и 
въздушен транспорт, което е основен приоритет в политиката на правителството в този сектор, коментират от 
Министерския съвет. 
 
√ Цените на винетките няма да се повишават през 2022 г. 
Регионалният министър ще търси подкрепа за промяна в тол системата, така че товарните превози да плащат 
повече, отколкото автомобилите  
„Няма да има предложение за промяна на цената на винетките от страна на министъра на регионалното развитие.“ Това 
заяви вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, цитиран от БТА. 
Събраните пътни такси от лекотоварни автомобили от 1 януари до 20 декември превишават 265,6 млн. лева, докато 
шофьорите на тежкотоварни камиони са платили 154 млн. лева. Министърът обяви това за несправедливост. 
„Замисълът на пътните такси е тежкотоварните автомобили да плащат повече, а сега е точно обратното. Ще има разговори 
с превозвачите по тази тема“, каза министърът и допълни, че ще търси подкрепа, че замисълът на реформата на тол 
системата е именно товарните превози да заплащат повече, отколкото автомобилите.  
Според него началото на второто тримесечие на 2022 година е добра идея за разширяване на обхвата на пътната такса. 
„Събираните пари от пътни такси сега са абсолютно недостатъчно за ремонт на пътищата. Ползването на пътищата трябва 
да се плаща от ползвателите. Трябва да се плаща, макар и не веднага, справедлива такса, както за първокласната, така и 
за второкласна пътна мрежа“, добави Караджов. 
„Ако един тир влезе в България през Русе, той може да отиде до Силистра, да си свърши работата и да се върне, без да 
стъпи по първокласен път. Ниските такси са в ущърб на нас като държава и общество, защото всички имаме нужда от тези 
пари, с които да се поддържа високо качеството на пътя“, каза Гроздан Караджов. 
 
√ Как ЕК си вкарва автогол в случая с Полша 
По същество Брюксел иска от полското правителство да направи това, за което с право го критикува: да упражнява 
политическо влияние върху съдебната система  
Новата наказателна процедура на Европейската комисия срещу Полша, която бе заведена в сряда, е най-малкото 
проблематична. Защото, ако полският Конституционен съд беше наистина такъв, какъвто трябва да бъде, т.е. независим 
съд, какво би трябвало да направи полското правителство по отношение на решението, което сега се използва като 
причина за новото производство?  
Правителството няма право да отменя решения на Конституционния съд или да влияе върху бъдещата му съдебна 
практика. По същество ЕК иска от полското правителство да направи това, за което с право го критикува: да упражнява 
политическо влияние върху съдебната система, само че сега в друга посока. 
А полският премиер Матеуш Моравецки нарече „бюрократичен централизъм" завеждането на наказателната процедура 
срещу неговата страна, след като полският Конституционен съд оспори върховенството на европейското право и 
правомощията на Съда на Европейския съюз. Според полския премиер решението на ЕК показва, „че тенденцията към 
развитие на демократичния централизъм, бюрократичният централизъм в Брюксел, за съжаление напредва, но трябва да 
бъде спряна". 
ЕК обосновава процедурата и със съмнения относно независимостта на полския Конституционен съд. Всъщност от 2015 г. 
насам той се превърна в орган на дясната управляваща партия PiS; ясен пример за това е решението, че основни части от 
Договора за ЕС не са съвместими с полската конституция. Но ЕС трябва да внимава да не улеснява управляващата партия 
и сродните ѝ партии в други столици да оспорват подобни стъпки. 
Когато преди десет години Виктор Орбан започна да премахва върховенството на закона в Унгария, ЕК реагира твърде 
предпазливо и твърде бавно. Ако сега иска да компенсира този пропуск с фалшива решителност, това може дори да 
увеличи щетите. 
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√ Европейската индустрия изпадна в ексзистенциална криза заради скъпата енергия 
Редица предприятия ограничават дейност, която по принцип е трудна и скъпа за спиране и рестартиране  
Неумолимият ръст на цените на енергията в Европа причинява огромни загуби на най-големите потребители на газ и 
електроенергия в региона. Това принуди индустриалните гиганти да намалят производства, което заплашва 
икономическото възстановяване на целия регион. 
Тъй като разходите за енергия нарастват до нови рекорди ден след ден, финансовото напрежение за редица индустрии, 
включително металите и торовете, се увеличава, пише Bloomberg. 
Aluminium Dunkerque Industries France, топ производителят на алуминий в Европа, намали производството през 
последните две седмици. Nyrstar на Trafigura ще спре производството на цинк във Франция в началото на януари, а 
румънският производител на торове Azomures временно спря дейност. 
Тази година енергийната криза е толкова сериозна, защото цените на газа скочиха с над 800%, а разходите за 
електроенергия – с около 500%. Най-студените месеци на зимата в Европа предстоят, а Русия ограничава доставките на 
газ, което значи, че ситуацията няма да се облекчи. Всичко това заплашва да остави трайни белези върху индустриалната 
икономика на Европа точно когато вариантът омикрон на коронавируса започва да се разпространява на Стария континент. 
 

 
Рекорд на цените на електричество 

 
„По-високите цени на газа както за домакинствата, така и за бизнеса, ще бъдат пречки за дейността“, казва Сара Хюин, 
ръководител изследвания за Европа и Америка в Standard Chartered, в интервю за Bloomberg TV. „Последното покачване 
на цените на газа очевидно е негативно развитие за перспективите пред всички европейски икономики, включително и за 
Обединеното кралство“, посочва тя. 
Алуминият е един от най-енергийно интензивните промишлени метали за производство и нарастващите цени на 
електроенергията принудиха Aluminium Dunkerque да намали производството с около 3%, казва представителят на 
профсъюза Лоран Герерт. Предприятието губи около 20 млн. евро от началото на ноември и може да са необходими 
допълнителни ограничения, ако цените на електроенергията останат на рекордно високите нива, допълва той. 
Nyrstar временно спира дейност на цинкова топилня във Франция през първата седмица на януари. Други заводи в Белгия 
и Нидерландия ще продължат да работят с намален капацитет. 
Румънската топилна компания Alro заяви, че настоящите цени са неустойчиви, докато в Черна гора, топилният завод на 
KAP може да прекъсне производството в края на годината, освен ако не се съгласи да плати на доставчика си значително 
по-високи цени през следващата година, според местните медии. 
Разходи за храни 
Съществува и заплаха за веригата на доставки на храни. Най-големият производител на торове в Румъния - Azomures, 
подразделение на швейцарския търговец на зърно Ameropa AG, обяви, че започва да затваря съоръжения, защото 
фермерите няма да могат да си позволят толкова високи цени. 
Норвежката компания Yara International, която ограничи производството по-рано тази година, заяви, че ще продължи да 
следи отблизо ситуацията и ще намали производството, когато е необходимо. 
„Това ще се отрази на цените на храните, като влиянието няма да се ограничи само до Европа, а и на много други места“, 
посочва каза Ан-Софи Корбо, изследовател в Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет. 
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Италианският премиер Марио Драги коментира, че повишаването на цените на енергията „изисква спешни действия“. От 
27-те членки на Европейския съюз (ЕС) 20 са действали, за да смекчат удара за най-уязвимите потребители и домакинства. 
„Европейската комисия работи, о ние трябва да работим и на национално ниво в подкрепа за семействата и бизнеса“, 
казва той. 
Производството на алуминий като цяло се ограничава бавно, тъй като разходите за спиране и рестартиране на капацитета 
са високи. Въпреки че големите купувачи на електроенергия обикновено хеджират цените дългосрочно, въпрос на време 
е и тази бариера да бъде преодоляна. 
Екзистенциална криза 
„Виждаме екзистенциална криза на европейската алуминиева индустрия и други индустрии за топене на метали, които са 
енергоемки“, казва Марк Хансен, главен изпълнителен директор на търговеца на метали Concord Resources Ltd. „Не винаги 
е толкова лесно да върнем тези бизнеси обратно в операция. Те не са ключове, които просто да включиш и изключиш“, 
допълва той. 
Цените на алуминия се покачиха с повече от 40% тази година и търсенето в региона е силно, но рентабилността се 
подкопава от цените на енергията. При едномесечни цени на базово натоварване във Франция мощността, която 
обикновено е необходима за производството на един тон алуминий, който се продава за около 2 800 долара за тон, би 
струвала 11 хил. долара. 
 

 
Преминаване към нефт 

 
Европейските алуминиеви топилни предприятия представляват малък дял от световното производство, но в тях работят 
хиляди работници. Те са и ценен източник на данъчни приходи. 
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Намаляването на производството може да принуди региона да разчита на внос от страни, които често използват изкопаеми 
горива за производство на енергия, казва Хансен. Това би могло да създаде допълнителни пречки за потребителите, 
например за автомобилните компании, ако ЕС наложи данък върху въглеродните продукти. 
Енергийната криза в Европа ще се задълбочи следващата година, тъй като времето става по-студено и Electricite de France 
SA се бори с няколко прекъсвания на реактори. В началото на януари 30% от ядрения капацитет на страната ще е извън 
линия, което ще увеличи зависимостта от газ, въглища и дори петрол. 
„Ако има допълнителни прекъсвания на доставките или екстремно студено време през първото тримесечие, ние сме 
готови да затворим фабриките“, казва Корбо. „Това е единственото нещо, което можем да направим, защото 
правителствата не могат да оставят хората да замръзват в тъмното“, допълва Корбо. 
 
В. Банкеръ  
 
√ Магистрали и скоростни пътища да кръстосат страната 
Добре би било магистрали и скоростни пътища да кръстосат страната, за да станем по-интересни като кръстопътно място 
и да привлечем товаропревози от Азия до Европа. Само че входните и изходни автомобилни пътища на България не са на 
необходимото равнище. Много пари от еврофондовете се наляха в пътни проекти, но въпреки това все още нямаме нито 
една изцяло завършена магистрала, например. Това отбелязаха експертите на преговорите за приоритети на бъдещото 
коалиционно правителство. 
Належащо е завършването на автомагистрала „Струма“, което ще подобри връзката ни със съседна Гърция и пристанище 
Солун, а и с Бяло море, отваряйки нови възможности за българските фирми. 
Необходимо е също да се проучи състоянието на проекта за довършване на автомагистрала „Хемус“, на която се възлагат 
много надежди за развитие на Северна България. 
Следващият голям проект, на които трябва да се обърне внимание, е скоростният път между Видин и Ботевград, който е 
част и от Коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски“. Трябва да се мисли и за възможностите за развитие на проекта 
за подземен път през Стара планина в северозападната част на страната - тунелът през Балкана под Петрохан. 
Скоростен път между Русе и Хасково пък също би облекчил връзките между Северна и Южна България, а и между две 
гранични точки на територията на страната ни. Тук трябва да се мисли и за изграждане на тунел под Стара планина – 
тунелът под Шипка. 
Преговарящите отбелязаха и нуждата от доизграждане на коридор №8, който да свърже Кюстендил-София-Бургтас –Варна. 
Предложението е Между Кюстендил и София да се изгради скоростен път. Пътят между Пловдив и Бургас е един от най-
обгрижваните от държавата, но все още е далеч от европейските стандарти. 
 
√ ЕБВР отпуска 110 млн. евро на Скопие за Коридор №8 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейският съюз (ЕС) засилват подкрепата си за по-добра 
свързаност в Северна Македония чрез финансиране на изграждането на нов участък от магистрала Коридор VIII. Заем от 
110 милиона евро от ЕБВР ще финансира строителството и услугите за надзор за 10,2 километра участък от магистрала от 
Букойчани до Кичево в западната част на страната, както и услуги по детайлно проектиране на 4 км подучастък. ЕС 
съфинансира проекта с инвестиционна безвъзмездна помощ от 20 милиона евро, съобщиха от ЕБВР. 
Новият път и последващото подобрение на свързаността ще подпомогнат икономическото развитие на Северна 
Македония, като улеснят мобилността и търговията. Съвременната инфраструктура също ще помогне за подобряване на 
пътната безопасност и ще направи пътя по-устойчив на щети, свързани с времето, подчертават от банката. 
Досега ЕБВР е осигурила над 400 милиона евро за изграждането на пътища в страната. 
"Коридор VIII е стратегически инфраструктурен проект за страната, който ще я направи по-конкурентоспособна. С 
изграждането на магистрала Коридор VIII в Северна Македония ще бъде завършен паневропейският коридор, което 
означава по-добра свързаност между Северна Македония, Албания, България и останалите европейски страни. Това ще 
отвори нови пазари за компаниите в Северна Македония, като подобри тяхната конкурентоспособност и ще даде 
възможност за устойчив икономически растеж", посочва финансовият министър на Северна Македония Фатмир Бесими. 
В Северна Македония Коридор VIII се простира на около 305 км, като 62% от населението на страната е свързано с 
него. Развитието му е определено като стратегически приоритет за страната, но около 60 процента от него все още не е 
построено по стандартите за магистрали.  
Проектът за Коридор VIII е за изграждане на пътен и железопътен транспортен коридор през България, Северна Македония 
и Албания, свързващ българското пристанище Варна на Черно море с албанското пристанище Дуръс на Адриатическо 
море. Включва морски и речни пристанища, летища, пътища и железопътни линии, обхващащи над 1270 км ж.п. и 960 км. 
шосе. Правителствата на Япония и Австрия също подкрепят проекта чрез финансиране на програмата за приобщаване на 
младите хора и съответно оценка на устойчивостта на климата. 
 
√ Ще последва ли Ердоган посоката на лирата 
Турция е пред взрив заради недоволството от инфлацията 
Не е добре за лидера на една страна, когато котировката на националната й валута стане основна причина за тревогите на 
нейните граждани. А точно такъв е случаят с турския президент Реджеп Ердоган, който поведе нечувана монетарна 
политика, против икономическите теории, довела турската лира до сриване и до загуба на доверието на обикновените 
хора в икономическата компетентност на управляващите. Турция е близо до възможен завой в политиката, която от близо 
двадесет години е доминирана от Ердоган. 
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Турският президент разчита на това, че ниските лихви ударно ще стимулират икономиката и ще доведат до растеж, който 
ще доведе до стабилизация – и икономическа, и политическа, в негова полза. Според икономическите теории обаче, когато 
инфлацията расте стремително, правилното действие е да се вдигнат лихвите, така че да се охлади растежът. Ердоган 
обаче, у когото безконтролната власт явно вече му създава усещане за непогрешимост, настоява лихвите да бъдат държани 
ниски с аргумента, че вдигането им още повече ще влоши инфлацията. Аргументите му имат и идеологически оттенък – 
ислямът забранява даването на пари под лихва, а главната опора на турския държавен глава са консервативните 
мюсюлмански среди. 
Затова турският президент назначава начело на централната банка хора, които да провеждат харесваната от него политика, 
а при най-леко разколебаване ги сменя с други. И резултатът е точно такъв, какъвто се очаква да е според правилата на 
икономиката – обезценяване на парите. Сриването на лирата е забележително, а за немалко хора – забележително 
болезнено. 
Турската национална валута е загубила 55 процента от стойността си от началото на годината. Около половината от този 
срив е от последните седмици, след като Ердоган неочаквано отново свали лихвите. Преди по-малко от десет години един 
долар се търгуваше за две лири. В края на 2020-та обменният курс вече беше 7,7 лири за долар. В последните дни вече 
надмина 18 лири за долар. 
Реалният ефект се състои в това, че спестяванията в местна валута се стапят, цените на вносните стоки скачат, а цената на 
обслужването на дълговете в чуждестранна валута както за местния бизнес, така и за правителството рязко се вдигна. 
Експерти предупреждават, че Турция е изправена пред криза на платежния баланс, независимо че обезценяването на 
валутата й стимулира износа. 
Дръзките ходове на Ердоган могат да се обяснят с вътрешнополитическата ситуация. Проучванията на общественото 
мнение показват, че турците повече се доверяват на мнението на икономистите, отколкото на думите на властта. 
Допитване от октомври показа, че 80 на сто от запитаните смятат, че икономиката е зле управлявана – а оттогава нещата 
видимо се влошиха. И което е още по-тревожно за Ердоган, това мнение се споделя от 60 на сто от хората, обявяващи се 
за привърженици на неговата Партия на справедливостта и развитието. 
Подкрепата за турския президент постепенно намалява, същото се отнася и за партията му. Мнозинството от 
гласоподавателите изразяват разочарование и от самата президентска система на управление, която бе въведена от 
Ердоган с референдум през 2017-та, чиято цел бе да си осигури законен начин да остане начело на държавата. 
Бедността и неравенството в Турция се увеличават от 2018-та, а коронавирусната пандемия ускори процеса. 
Управляващите не отговориха на кризата с щедростта, с която го направиха западните страни, и това доведе до мрачни 
резултати. Според правителствени данни от 2019-та 17 милиона турци (от 80 милиона население) са живеели в бедност, а 
според Световната банка през миналата година бедността се е увеличила с 20 на сто – от 10,2 процента на 12,2. Трябва да 
се отбележи, че бедността се увеличава въпреки растежа на икономиката – което означава, че неравенството се увеличава. 
За всичко са виновни външните сили, твърди Ердоган 
Тези данни обаче се отнасят за последните години, а това, което се случва в Турция през последните седмици е къде по-
драматично. Освен че се стопяват спестяванията на хората, заплатите им също губят стойността си заради галопиращите 
цени, а увеличаването на доходите нито е достатъчно бързо, нито в достатъчен размер, за да компенсира обезценяването. 
В резултат в Истанбул се извиха опашки за евтин хляб – и то точно в районите, които се смятат за бастиони на 
управляващата партия. Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, очакван за съперник на Ердоган на следващите президентски 
избори, заяви, че опашките за хляб илюстрират не просто икономическа криза, а провал на правителството и 
необходимостта от политическата промяна. 
Усетили недобрите позиции на Ердоган, опозиционните сили в Турция вече се подготвят да действат координирано на 
следващите парламентарни избори. Проблемът е, че ще са чак през 2023-а. Ако се проведат сега, те биха завършили зле 
за управляващите, показват последните социологически проучвания. Според тях Партията на справедливостта и 
развитието изостава с един пункт от кемалистката Народнорепубликанска партия, но по-важното е, че единственият й 
парламентарен съюзник – Партията на националистическото действие – не само се представя значително по-зле от 
останалите опозиционни партии, но и не събира 10 на сто от гласовете, за да преодолее изборния праг в Турция. 
Ердоган обаче отхвърля всякаква възможност за предсрочни избори. Външни фактори се опитват да накарат турския народ 
да се фокусира главно върху вътрешните си проблеми, аргументира се той. В полза на президента е и ефектът от 
оповестените от него мерки за стабилизиране на инфлацията. На 20 декември той обяви, че в бъдеще депозитите на хората 
ще бъдат защитени от загуби, причинени от колебанията на обменния курс, а ако загубите се окажат по-големи от лихвата, 
обещана от банките по съответните депозити, те ще бъдат компенсирани. И макар да не е ясно откъде ще се намерят 
средства за тези компенсации, падането на лирата спря – неизвестно за колко време. За момента не е ясна посоката, в 
която ще поеме турската валута, но няма да е изненада, ако властта на Ердоган поеме в същата посока. 
 
Дневник 
 
√ Ядрената енергия не успя да стане зелена, следва нов опит 
Европейската комисия трябваше да предложи в сряда ядрената енергия и централите на природен газ да получат достъп 
до зеленото финансиране, като бъдат признати за устойчиви източници на енергия. Но не го направи. Въпреки обещанията 
на председателя си Урсула фон дер Лайен и вицепрезидента за климата Франс Тимерманс, че това ще се случи до края на 
годината. 
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Изглеждащ по-скоро като екологичен, въпросът с класификацията е част от устойчивите финанси на ЕС, тъй като 
класификацията се прави за улеснение на инвеститорите, за да могат да планират участието си в проекти. И това е първият 
път, в който се разработва, след приемането на европейския регламент за таксономията през 2020 г. 
"Европейската комисия е поела ангажимент да излезе с решение до края на годината и ще го изпълни", заяви неин 
говорител във вторник. Въпреки това последното заседание за годината на комисарите в сряда приключи, без точката да 
бъде разгледана, а друг говорител съобщи, че тя не е била в дневния ред. 
Лаконичният коментар на икономическия еврокомисар Пауло Джентилиони: 
"Няма решение" най-вероятно описва конкретната ситуация, но може да се приеме и по-философски заради липсата на 
съгласие между страните членки какво да се прави с ядрената енергия и с природния газ. 
От една страна, Франция и девет централно- и източноевропейски държави искат ядрената енергия да бъде допусната до 
зеления преход. Особено за тези от тях, които трябва да затварят въглищни мощности, за да намалят емисиите, АЕЦ 
изглеждат като спасение - има ги и произвеждат евтин ток. Тяхната теза е, че ядрената енергия, освен че не е свързана с 
отделяне на парникови газове, е и местно производство, т.е. намалява енергийната зависимост от внос. България също е 
в тази група, като настоява решението да не е временно, за да се даде предвидимост на инвеститорите, които се нуждаят 
от повече време за изграждане на нови централи. 
От другата са Германия, Австрия, Дания, Люксембург, Белгия и Испания, които са се отказали от ядрената енергия или са 
на път да го направят и не желаят тя да получава достъп до европейско финансиране. Те или смятат технологията за 
недостатъчно сигурна, или се притесняват от нерешения технически въпрос с безопасното съхраняване на ядрените 
отпадъци. Изборът на Европейската комисия през април да отложи класификацията на ядрената енергетика и природния 
газ даде на тази група шанс да засили позициите си, след като Зелените убедително влязоха в новата управляваща 
коалиция в Германия. И тъй като никой не може да си позволи да заобиколи Германия, комисията изпадна в патова 
ситуация, в която или трябваше да се отметне от обещанието си за решение до края на годината, или да го обрече на 
отхвърляне от съвета. 
Около включването на природния газ в климатичния преход има по-малко напрежение, тъй като всички държави го 
използват, а и няма как да се отрече, че той е изкопаемо гориво, което може да остане в зеления преход само като 
преходен източник на енергия. 
Декемврийската среща на върха на ЕС показа, че позициите между отделните лагери са толкова раздалечени, че лидерите 
дори не взеха решения за енергетиката - крайно необичаен ход, който беше доста неубедително обяснен с липсата на 
време. 
Че това не е така, стана ясно почти веднага, след като часове по-късно германските Зелени се обявиха против включването 
на ядрената енергия сред устойчивите, а федералният министър за климата и икономиката Роберт Хабек беше 
категоричен, че ядрената технология няма бъдеще. 
Бунт на кораба 
Противоречия има и в самата комисия. Във вторник тринадесет от 36-мата членове на Техническата експертна група (TEG) 
на комисията, създадена да я съветва за устойчивото финансиране, написаха писмо, в което призовават ядрената енергия 
да не бъде етикетирана като "зелена". 
"Препоръчваме ядреното делене да няма място в таксономията на ЕС за устойчиви дейности", пише групата, водена от 
Доун Слевин, финансов експерт и основен член на TEG. 
Експертите, специалисти от бранша и университетски учени, са стигнали до заключение, че ядрената енергия може да 
увреди околната среда поради необходимостта отработеното ядрено гориво да се съхранява в подземни хранилища в 
продължение на хиляди години. 
Излизащото в Брюксел електронно издание EUObserver, което описва писмото, добавя, че въстаналите експерти 
предупреждават и за опасностите от "политизиране на правилата" под натиска на държавите, които искат да скрият зад 
научни аргументи политическите си позиции, свързани с популяризиране на технологиите, използващи ядрените 
технологии. Те се опасяват да не би комисията да отстъпи от научните принципи, за да угоди на своя работодател - 
европейските правителства. 
Членовете на TEG посочват, че Франция и Финландия в момента са единствените европейски държави, които активно 
изграждат ядрени съоръжения, като и в двете те изостават от графиците и значително са надхвърлили първоначално 
заложените разходи. 
Поставена под натиск отвътре и отвън, Европейската комисия реши да си даде повече време, прехвърляйки за януари 
горещия картоф, като използва всички възможности за протакане в правилата за т.нар. делегирани актове - решения, които 
позволяват на комисията да допълва или изменя елементи от законодателството на ЕС. 
Процедурата предвижда възможност за консултации и макар че и през изминалите месеци такива бяха правени, сега те 
ще бъдат повторени. EUObserver пише, че събирането на мнения ще включи отново страните членки, както и Платформата 
за устойчиво финансиране, група от 57 неправителствени организации, научни и финансови експерти. Очаква се това да 
случи през януари, ако не - европейските лидери ще се занимават отново с енергетика през март. 
Коледен подарък за газа 
Привържениците на природния газ, които след шокиращото покачване на цените през есента не са така шумни, тази 
седмица се поздравиха с други положителни новини от Брюксел. Във вторник Европейската комисия представи нови 
насоки за стимулиране на публичните инвестиции в екологични проекти, които ще се прилагат от 2022 г. В тях проектите 
за природен газ остават сред разрешените за държавно финансиране. Макар и при определени условия. 
"Трябва да бъдем прагматични - природният газ е специален случай, защото засега той действа като мост по пътя ни към 
повече възобновяеми източници", заяви изпълнителният вицепрезидент на Европейската комисия Маргрете Вестагер. Тя 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/12/02/4289330_bulgariia_poiska_iadrenata_energiia_da_e_zelena_i/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/12/02/4289330_bulgariia_poiska_iadrenata_energiia_da_e_zelena_i/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/04/21/4201465_evrokomisiiata_publikuva_pravilata_za_klasificirane_na/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/04/21/4201465_evrokomisiiata_publikuva_pravilata_za_klasificirane_na/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/12/17/4295244_es_ne_uspia_da_se_razbere_za_iadrenata_energiia_i_so2/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2021/12/17/4295244_es_ne_uspia_da_se_razbere_za_iadrenata_energiia_i_so2/
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добави, че общата цел остава "постепенно премахване на зависимостта от изкопаеми горива, включително газ" и че 
мостовете могат да са само свързващо звено, но не и крайна дестинация. 
Така държавите, които искат да подпомагат изграждане на газова инфраструктура, ще могат да го правят за своя сметка, 
ако успеят да убедят Брюксел, че проектите са в съответствие с климатичните цели на ЕС, улесняват и способстват за отказа 
от въглищната енергия или предоставят възможност за транзитирането на водород през газопроводите. 
Новите правила за държавно финансиране в областта на климата, околната среда и енергетиката предвиждат до 100% 
държавно подпомагане за екологични проекти. 
 
Мениджър 
 
√ Кабинетът предлага covid-добавка от 60 лв. за пенсионерите до юни догодина 
Кабинетът предлага covid-добавка от 60 лв. за пенсионерите през следващите 6 месеца. Това стана ясно на брифинг след 
днешното заседание на Министерския съвет.  
"Имаме значително преизпълнение на приходната част на бюджета. Тези допълнителни данъчни постъпления са 
пренасочени от Министерски съвет към Народното събрание с предложение за решение как да бъдат разходвани. Ако те 
не бъдат разходвани от Народното събрание, автоматично ще бъде намален дефицитът на касова основа в края на 
годината", посочи вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев.  
По думите му, от тези 750 млн. лв., които предлагат, за COVID добавката са предвидени по 60 лв. на пенсионер в 
следващите 6 месеца. "Идеята е да се запази структурно системата, както е в момента с влизане в сила на 25 декември на 
приетите промени, плюс тези 60 лв. COVID-бонус до края на месец юни 2022 г.", заяви Василев.  
Той посочи, че проблемът с цените на енергоносителите не е само български, това е общоевропейски проблем и се действа 
изключително бързо за ниво ЕС. "Очаква се помощите за декември за бизнеса да влязат в сметката за януари, така че да 
бъдат включени на 6-7 януари със сметките за декември. Немалка част от големите енергийни консуматори имаха 
договори на много по-ниска цена от съществуващата и когато цената падна, те развалиха твърдите договори. Сега такива 
няма. Правителството прави всичко възможно. Заделя се безпрецедентен ресурс от 1.5 млрд. плюс заделените досега 420 
млн. лв. енергийна помощ за бизнеса, де факто 2 млрд. лв. за един отоплителен сезон за компенсация на бизнеса, за да 
се подпомогнат бизнесите. Надяваме се с КЕВР да можем да започнем активни действия за това какво може да се направи 
в системата, за да няма такива пикове. Общият пакет е 1.3 млрд. за електроенергийната част и 200 млн. за газовата част. 
Цялата мярка е разчетена до 31 март", заяви финансовият министър. 
Василев разкри, че се чака одобрение от ЕК за 60-те милиона подкрепа за авиацията. "Тези средства са предвидени като 
изрична линия в следващия бюджет, така че парите да не бъдат загубени", добави той и поясни, че за част от мерките в 
помощ на бизнеса има нотификация от ЕК. 
"Решихме да отпуснем 1,5 млрд. лв. за подпомагане на овладяване на кризата с цените на тока. От тези средства 1,3 млрд. 
лв. ще отидат за тока и около 200 милиона лева за газта. Влизаме в много силна подкрепа в тази посока", подчерта 
премиерът Кирил Петков.  
"Ясно заявих, че сме активен член на НАТО и ЕС. Вярваме, че най-добрият начин на продължаване на политиката на ЕС и 
НАТО в областта на източната ни граница е максимално използване на дипломатичен път и мирни средства. Българският 
интерес е да нямаме в съседство военно положение. Ще бъдем и сме активен член на ЕС и НАТО", посочи още Петков. По 
думите му, колкото по-малко фокусът е върху военния потенциал, толкова по-добре.    
В отговор на журналистически въпрос за евентуални назначенията на хора в Министерството на външните работи, които 
се оказват свързани със структури на Държавна сигурност, Кирил Петков заяви: "Благодаря на нашите колеги от "Има такъв 
народ" и на министъра на външните работи, че са взети бързи мерки и хора с досиета, които са обявени в медиите, няма 
да бъдат назначени или ще бъдат освободени, ако са вече назначени. Всеки министър има право, според коалиционното 
споразумение, да предлага своя екип, но после в коалиционен формат обсъждаме и решаваме заедно дали нашите 
изисквания за тези хора съвпадат с тези предложения. В конкретния случай хората, свързани с ДС, няма да бъдат 
назначени". 
По думите на премиера, назначенията се правят на база някакъв тип експертиза, след това се получава допълнителната 
информация и се взема крайното решение. "В случая няма да има компромис", подчерта министър-председателят. 
 
√ Близо две трети от хотелиерите отчитат спад в приходите през ноември 
Цели 61% от управителите на xoтeли, ĸъщи c гocти и дpyги мecтa зa нacтaнявaнe y нac отчитат спад в приходите от дeйнocттa 
cи пpeз нoeмвpи cпpямo пpeдxoдния мeceц, става ясно от ежемесечно кратко анкетно проучване на Haциoнaлния 
cтaтиcтичecĸи инcтитyт. При 33,5% няма промяна. 
През ноември 53,9% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на 
направените резервации, 58,0% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 38,1% - на нощувката. 
По отношение на наетия персонал 25,4% от ръководителите са предприели като мярка „платен отпуск“, 18,2% - „неплатен 
отпуск“, а 12,3% - „освобождаване/съкращаване“. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 7,5% от 
мениджърите, 2,2% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 1,8% - „дистанционна 
форма на работа“. Същевременно 17,8% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за 
подпомагане на работодателите. 
През следващия един месец 47,1% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за 
дейността със собствени средства, 31,6% - че ще успеят „До 100%“, а 21,3% от анкетираните посочват, че няма да могат да 
се справят сами. 
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По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 47,8% от ръководителите смятат да продължат да работят, 
38.2% - да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 12.9% предвиждат временно да преустановят 
дейността си, а 0,7% прогнозират да я прекратят. 
 
√ Цените на петрола се движат разнопосочно 
Цените на петрола не намират единна посока в ранната търговия в сряда, след като доларът поевтиня, а апетитът към 
риска се завърна на пазарите на фона на решението на някои правителства да не въведат нови блокади, въпреки 
разпространението на варианта Омикрон. Положително на пазара се отрази и становището на Китай, който заяви, че ще е 
в състояние да поддържа икономически растеж, предаде Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,04 долара, или 0,05%, до 73,94 долара за барел, след като във 
вторник поскъпна с 3,4%. Цената на американският лек суров петрол WTI се повиши с 0,14 долара, или 0,20%, до 71,26 
долара за барел, следвайки ръст от 3,7% предходната сесия. 
Цената на петрола обикновено се движи в противоположната посока на щатския долар. Неговото поевтиняване прави 
вносът на петрол по-евтин за страните, използващи други валути на вътрешния си пазар, което води до ръст на търсенето. 
Междувременно високопоставен китайски служител по държавно планиране заяви в сряда, че Пекин ще работи за 
подпомагане на икономическия растеж, включително чрез засилване на държавните разходи, на подкрепата за 
производителите и стабилизирането на вериги за доставка в индустрията. 
Страната, която е най-големият вносител на петрол в света, „ще се стреми да стабилизира икономическите операции през 
второто тримесечие, първата половина и дори през цялата година“, каза служителят пред агенция Синхуа. 
Междувременно някои правителства, включително тези на Великобритания и Австралия, се опитват да избегнат локдаун 
на фона на разпространението на варианта Омикрон на коронавируса. 
Британският премиер Борис Джонсън каза, че няма да въведе нови ограничения срещу COVID-19 преди Коледа, но 
допълни, че може да се наложи да предприеме стъпките след това. 
Австралийският министър-председател Скот Морисън заяви, че изключва локдаун на страната и вместо това призови хора 
да поставят бустерни дози от ваксините, за да се предпазят. 
 
√ Европейските борси бяха подкрепени от акциите на доставчиците на храна 
Европейските борсови индекси записаха повишения в ранната търговия в сряда, въпреки че инвеститорите останаха 
загрижени за перспективите за глобалното икономическо възстановяване на фона на нарастващия брой на заразените с 
COVID-19 заради варианта Омикрон, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,93 пункта, или 0,2%, до 474,92 пункта, след като предходната сесия 
напредна с 1,4%  Немският показател DAX се повиши с 31,12 пункта, или 0,2%, до 15 478,56 пункта. Водещият индекс на 
Лондонската борса FTSE 100 регистрира спад от 3,81 пункта, или 0,05%, до 7 293,6 пункта. Френският измерител CAC 40 
напредна с 18,2 пункта, или 0,26%, до 6 983,19 пункта. 
Глобалните пазари са под напрежение през този месец, след като бързо разпространяващият се вариант на Омикрон 
принуди някои страни да въведат отново строги ограничителни мерки, нарушавайки пътуванията и възпрепятствайки 
икономическата активност. 
„Преди Коледа настроенията на пазарите на акции няма да са еуфорични, а ще бъдат много предпазливи“, коментира 
Сюзан Стрийтър, старши анализатор на инвестиции и пазари в Hargreaves Lansdown. 
Акциите на германската компания за доставки на храна Delivery Hero поскъпнаха с 6,72% до върха на STOXX 600, след като 
тя съобщи, че ще намали дейността на дъщерното дружество Foodpanda в страната и ще продаде японското му 
подразделени, мотивирайки решението си с конкурентната среда и недостига на работна ръка. 
Цената на книжата на Just Eat Takeaway.com се повиши с 5,11%, след като компанията обяви сделка с One Stop - британска 
верига магазини, собственост на Tesco, за обработка на поръчки и доставки на своята платформа. 
По-ниската ликвидност и притъпеният апетит към рискови активи доведоха до волатилност на бенчмарка STOXX600 през 
последните сесии. Въпреки това той се е насочил към месечен ръст от 2,5%, което би довело до почти пълно заличаване 
на загубата от 2,6% за предходния месец. За годината той намира най-голяма подкрепа от банковия (SX7P) и енергийния 
сектор (SX8P), които са напреднали съответно с 30% и 29% през 2021 г., докато самият STOXX600 се е повишил с 19%. 
Акциите на Maersk поскъпнаха с 0,27%, след като най-голямата компания за контейнерни превози в света съобщи, че ще 
придобие базираната в Хонконг LF Logistics за 3,6 млрд. долара. Сделката за придобиването на азиатската компания за 
складиране и складова логистика е част от плана на Maersk за разрастване основния и бизнес за транспорт на контейнери 
по море. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха повишения във вторник след три сесии на червено, доминирани от 
опасенията около разпространението на варианта Омикрон на коронавируса, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 560,54 пункта, или 1,6%, до 35 492,7 пункта, подкрепен от Boeing и Nike. 
Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 81,21 пункта, или 1,78%, до 4 649,23 пункта, като девет от 
единадесетте му сектора регистрираха печалби. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 360,14 
пункта, или 2,4%, до 15 341,09 пункта. 
Силно представяне записаха авиокомпаниите, операторите на круизни кораби, и представителите на развлекателната 
индустрия. Акциите на Delta Airlines и United Airlines поскъпнаха с 5,91% и 6,89%, а тези на Carnival и Las Vegas Sands – 8,68% 
и 8,40%. Цената на книжата на Boeing се повиши с 5,86% 
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На пазара повлия изказването на президента Джо Байдън, който призова американците да си поставят бустерни дози от 
ваксините срещу коронавируса. Президентът подчерта, че САЩ няма да се върнат към пълния локдаун от пролетта на 
миналата година, когато епидемията в страната достигна своя пик. 
Американските акции се възстановиха от тридневна серия от понижения на фона на разпространението на Омикрон в 
САЩ. По-рано стана ясно, че 73,2% от новите случаи на заразени с коронавирус в страната през седмицата до 18 декември 
са били с Омикрон. 
„Омикрон и неговите неясни ефекти предизвикат значителна волатилност на пазара. Ако се окаже, че заболяването 
протича по-леко, около което в момента има дебати, може да видим рали на акциите“, коментира Тимъти Леско от Granite 
Investment Advisors. 
Междувременно акциите на Micron Technology поскъпнаха с 10,54%, след като производителят на чипове отчете по-добри 
от очакваното финансови данни за последното тримесечие и даде оптимистична прогноза за бъдеще. Това се отрази на 
целия сектор, като цените на книжата на NXP Semiconductors и Advanced Micro Devices се повишиха с 3,09% и 6,22% 
Акциите на Nike поскъпнаха с 6,15%, след като компанията за спортни стоки отчете по-добри продажби и печалба за 
тримесечието, въпреки проблемите с веригата на доставки. На този фон акциите на GAP и Macy’s поскъпнаха с 2,94% и 
5,39%. 
Доходността на 10-годишните американски държавни се повиши до близо 1,5%, след като опасенията относно забавянето 
на възстановяването заради Омикрон донесоха до неин спад до 1,36% в края на миналата седмица. 
Оптимизъм в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в сряда, 
подкрепени от технологичния сектор, докато инвеститорите продължиха да оценяват ефекта от Омикрон върху пазарите, 
предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 44,62 пункта, или 0,16%, до 28 562,21 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite  се понижи с 2,51 пункта, или 0,07%, до 3 622,62 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite напредна с 15,97 пункта, или 0,64%, до 2 520,30 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng се повиши със 131 пункта, или 0,57%, до 23 102,33 пункта. Акциите на Alibaba и Tencent поскъпнаха с 0,88%, и 
0,50%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi записа ръст от 9,45 пункта, или 0,32%, до 2 984,48 пункта. Цената на книжата на 
производителя на чипове SK Hynix се повиши с 2,01%, а тази на Kakao Games – с 2,72%. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 9,8 пункта, или 0,13%, до 7 364,8 пункта. 
 У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира спад от 3,61 пункта, или 0,57%, до 631,96 пункта. BGBX40 се понижи с 0,41 пункта, или 0,29%, до 142,12 пункта. 
BGTR30 изтри 0,96 пункта от стойността си , или 0,14%, достигайки ниво от 676,76 пункта. BGREIT отчете спад от 0,17 пункта, 
или 0,10%, до 163,62 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Лорер: Засега не сме обсъждали зелен сертификат за цялата администрация 
Пари има. Както казва и министър Василев – ние сме неочаквано богати, много крадени и пари има за най-различни мерки. 
Както казахме и по време на предизборната си кампания – за нас е важно да сме здрави и една активна кампания за 
ползите от ваксинирането е много важна. Това заяви в студиото на „Здравей, България” министърът на иновациите и 
растежа Даниел Лорер. Министерството на иновациите, когато се конституира, също ще въведе зелен сертификат, посочи 
той. Но уточни, че зеленият сертификат за момента не е обсъждано да бъде въведен за цялата администрация. Когато си 
говорим с инвеститори, те питат кой ще работи в нашите заводи. Ако не сме здрави и има опасност голяма част от 
населението да не може да изпълнява трудовите си задължения, това кара инвеститорите да се замислят дали да дойдат 
у нас, или да отидат в съседни държави, където нивата на ваксинацията е по-високо. 
Ние сме един млад екип. Това са 4 партии, които в историята на България никога не са работили заедно. Но успяваме да 
отреагираме бързо на всички предизвикателства, които ни се поднасят. Случилото се през последните няколко дни са 
нормални стъпки от растежа на едно правителство и един отбор, който трябва да работи още четири години заедно, 
коментира темата за ДС и изказването на Стефан Янев за НАТО. Даниел Лорер обясни и каква точно ще бъде неговата 
длъжност и целите на министерството си. Най-устойчивият растеж се получава, когато растем чрез иновации. Когато 
можем у нас да създаваме нови неща, които да движат икономиката за дълги години напред, а не производства, които 
лесно могат да бъдат преместени. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Ще успее ли правителството да овладее цената на тока? Гост - министърът на енергетиката Александър Николов; 
- Какви са правата ни, ако мобилният оператор реши да увеличи таксите? Съветите на председателя на Комисията 

за защита на потребителите Димитър Маргаритов. 
- Ще смекчи ли България позицията си спрямо Република Северна Македония? - гост доц. Спас Ташев. 
- Между литературата и бизнеса. За изборите, които правим - разговор с писателя Илиян Кузманов. 

БТВ, ”Тази сутрин”   
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- Ексклузивно – бившият финансов министър Симеон Дянков за новия бюджет, икономическите мерки и скандала 
със Световната банка. 

- Какви са симптомите на "Омикрон" и как да се предпазим - гост: проф. Тодор Кантарджиев. 
- На живо – полицейски проверки за алкохол на пътя. 
- Започва голямото пътуване. Как новият ковид вариант промени мерките в Европа дни преди коледните празници? 
- В "Седмицата на духа" среща с пожарникарите, които спасиха много семейства от горящ блок в Благоевград. 

Нова телевизия,  „Здравей  България” 
- С какви мерки ще се повишат доходите ни? Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер в студиото на 

„Здравей, България”. 
- Ще има ли нови ограничения, ако се потвърдят случаите на Омикрон у нас? Вирусологът проф. Радка Аргирова. 
- Габровец съди НАП за 1 милиард лева. Защо реши да заведе иска срещу данъчните? 
- Часове преди коледа хиляди пратки тръгват към домовете ни. Ще стигнат ли подаръците ни навреме? Гледайте в 

рубриката „На твоя страна”. 
 
√ Предстоящи събития на 23 декември 
София. 

- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 11.00 ч. в Министерския съвет премиерът Кирил Петков ще направи изявление по повод предстоящите 

празници и новите икономически стимули за ваксинация, които правителството предвижда във връзка с 
очакваната нова COVID вълна. 

- От 9.00 часа в сградата на МРРБ вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството 
Гроздан Караджов ще проведе срещи с граждани. 

- От 9.00 ч. в храм "Св. Наум Охридски" в кв. "Дружба" Белоградчишкият епископ Поликарп - викарий на Софийския 
митрополит, ще оглави архиерейска света Литургия. 

- От 10.00 часа в Министерството на спорта ще започнат срещи между министъра на спорта Радостин Василев и 
ръководствата на ПФК ЦСКА-София, ПФК „Левски“ и ОСК ЦСКА. 

- От 19.00 ч. в кино „Люмиер се състои премиера за България на украинския филм „Къде си, Адам?“, разказващ за 
живота в атонския манастир „Дохиар“. 

*** 
Бургас. 

- От 17.00 часа при Елхата на пл. „Тройката“ ще се състои концерт на група „Горещ пясък“.  
- От 17.30 часа в Държавния куклен театър ще се състои представлението „Приятел с голямо сърце“. 

*** 
Смолян. 

- От 15.00 часа пред сградата на Общината ще се състои благотворителен Коледен базар за събиране на средства за 
лечението на болно дете.  

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

