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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
НОВА ТВ 
 
√ ПРЕГОВОРИ ЗА ПАРИ: Какво се разбраха партиите за заплатите и пенсиите 
Анализ на председателя на АИКБ Васил Велев и икономиста Стоян Панчев 
Какво следва за пенсиите, заплатите, доходи и бизнеса след преговорите за потенциална управленска коалиция? Анализ 
в студиото на „Здравей, България” направиха икономистът Стоян Панчев и председателят на АИКБ Васил Велев. 
„От преговорите аз видях, че със сигурност ще има ръст в определени групи доходи. Големият въпрос, който стои на масата, 
е как ще се финансира този ръст. Мисля, че там е големият сблъсък, там е проблемът с повишаването на минималната 
работна заплата, на максималния осигурителен доход, с обещанието, че няма да има увеличение на данъците. Хубаво, че 
доходите ще растат, въпросът е откъде ще дойде финансирането”, обясни Панчев. 
Икономистът цитира изследвания, които показват, че за всяко увеличение на минималната работна заплата със 100 лв. се 
губят около 24 000 работни места. Според него това е цената на административното вдигане на доходите. 
„Нашите впечатления са, че ще се взимат заеми, за да се плащат по-високи пенсии и бюджетни заплати. За жалост, 
икономиката не е в добро състояние. Ние през лятото ентусиазирано рапортувахме, че успешно излизаме от кризата, но 
всъщност ръстът на икономиката за третото тримесечие е едва 0,4% на годишна база. Това е последно място в ЕС. Ние в 
момента сме на 96-97% спрямо 2019 г. Важно е да се отбележи, че ръстът на средната заплата в момента е за сметка на 
ръста на заплатите в бюджетната сфера и за сметка на съкращаване на нискоквалифициран персонал”, добави Велев. 
Сумите, които предприятията плащат за труд, са нараснали в индустрията само с 1,7% на годишна база, посочи още той. 
Един е факторът, на който може да се влияе според Велев – електроенергията. Председателят на АИКБ представи и 
графики, според които цената на тока е нараснала четворно спрямо прогнозираната. 
Подробности гледайте във видеото. 
 
Агенция „Фокус“ 
 
√ Васил Велев: Ние може да простим някои грешки, които и в момента се правят и бяха направени в последните шест 
месеца, в името на това да има нулева корупция  
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в интервю за обзора на деня на 
Радио „Фокус” „Това е България” 
Водещ: При преговорите за социална политика бъдещите коалиционни партньори се обединиха около целите, че чрез 
бюджета за догодина трябва да се гарантира на пенсионерите от 1 януари да не получават по-ниска пенсия от тази, която 
получават в момента, а в минималната заплата занапред да се определя като процент от средната. Обезщетението за 
майчинство през втората година за догодина ще е колкото минималната заплата. В същото време от Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ) поискаха да отпаднат минималната заплата и пенсия. Адекватни ли са идеите на партиите 
от коалицията за бъдещото правителство? Наш гост е Васил Велев, председател на работодателската структура АИКБ. 
Намирате ли предложенията, направени на дискусията за социална политика и икономика, адекватни към 
необходимостите на държавата, на бизнеса и на работещите? 
Васил Велев: Нека да кажем, че засега все още няма цялостна програма, която да поставя четиригодишни цели за 
постигане. Например достигане на брутен вътрешен продукт на галва от населението по паритетна покупателна 
способност, равен примерно на 2/3 или на 65% поне от покупателната способност, средна за Европа. Или компенсация на 
наетите в паритетна покупателна способност спрямо средно за Европа от същия порядък. Или производителност на труда 
– съответно за целта какъв ръст на петгодишен период трябва да се преследва и съответно инструментите за постигането 
му, за да може да се реализират всичките тези социални политики. Това, което в случая с щедрите обещания е малко 
притеснително, е, че то не реферира към съответния ръст на икономиката, а по-скоро към резултативна величина на 
бюджетния дефицит, който би се получил – нещо, което на нас ни се струва за неразумно, предвид на това, че си оставяме 
амбициозните цели за бързо влизане в Еврозоната, с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, но не 
като самоцел, а като постигане на по-високи стандарти и в крайна сметка по-добър живот за хората. И тези средносрочни 
задачи трябва да бъдат съобразени в краткосрочните обещания. Например обещанието за щедри компенсации и пенсии, 
минимална пенсия, която да получават на практика повече от половината български пенсионери, независимо че се 
различава съществено осигурителният им принос, за нас не е правилно решение. По принцип минимална пенсия няма, не 
трябва да има. Пенсията е такава, какъвто е осигурителният принос. И ако се получава много малка сума, с която не може 
да се живее достойно, тогава влиза в действие социалното подпомагане. А социалното подпомагане е бюджетен разход, 
пенсиите са разход на НОИ, който е държавно-обществен фонд. Там работници, работодатели внасят осигуровки. Това 
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като че ли въобще не се разбира и няма желание да се разбере. А в същото време то води до мощни стимули за сивата 
икономика, защото най-накрая, независимо от това дали се осигурява един работник на реалните суми, дали се 
квалифицира и работи добре, или работи половин ден и се осигурява върху непълното си възнаграждение, получава най-
накрая една пенсия минимална или близка до нея. Разбира се, трябва да кажем няколко думи и за максималната пенсия 
и максималния осигурителен доход. Макар че имаше обещания да не се увеличава данъчно-осигурителната тежест, с 
предложението да се увеличи максималния осигурителен доход всъщност се постига точно това. И по-лошото е, че това не 
би следвало да се прави сега, тъй като максималният осигурителен доход, ако го заместим във формулата за пенсия, води 
до пенсия, която всъщност, максимална пенсия, която не се получава и в момента. Максималната пенсия, която сега е 1440 
лева, от Нова година трябва да стане или там от 25 декември 1500, а при този максимален осигурителен доход, който е в 
момента, без да се увеличава, максималната пенсия би следвало да бъде 1620 лева. Т.е. този максимален осигурителен 
доход е висок за максималната пенсия, която имаме, за средния осигурителен доход, който имаме. Съотношението между 
среден и максимален доход е 1:2. В Германия например даже е 1:1,9, а при нас е 1:2,5 и искаме да го направим 1:3. Защо? 
Т.е. да вземем повече от висококвалифицираните без да им дадем съответните права срещу това взимане. Вижте, данък 
„Труд“ у нас е 53%. За да получи един работник или служител 100 лева чисто възнаграждение, трябва предприятието да 
плати още 53,25 лева. 
Водещ: Това как е решено в Европейския съюз? 
Васил Велев: В Европейския съюз – това е общност на много страни и има различни решения, но по принцип минимална 
пенсия на повечето места няма. А максималният осигурителен доход ви казах, как е. Той се сравнява в Германия със 
средния и съотношението е по-малко от 1:2. При нас е много по-голямо от 1:2 и искаме да го увеличим още повече. Когато 
говорим за минимална работна заплата – първо, в проектите за директива няма такива текстове, които бяха спрягани там, 
и няма да има, тъй като това би противоречало на Договора за Европейски съюз. Минималната работна заплата според 
нас трябва да се договаря по икономически дейности и да не е еднаква за различните икономически дейности. Ние имаме 
в туризма например средна заплата под 1000 лева. В същото време за IT сектора е над 3000. Разликата е три пъти. И на 
едното, и на другото място минималната работна заплата 1/2 от коя средна ще бъде? Това предложение, което се прави 
сега, като добавим и задължителния само в България от целия Европейски съюз клас за прослужено време – той е средно 
10%, всъщност брутната минимална работна заплата ще стане по-висока от средния осигурителен доход в осем 
икономически дейности, където работят над четвърт милион души. Те или трябва да влязат в сивия сектор всичките, или 
да затворят предприятията. Не може да се сравняват краставици с корнишони, защото средната заплата, която статистиката 
мери, е брутната седна заплата, а минималната заплата се определя като основна и към нея се добавя задължителен клас, 
който средно у нас е 10%. Ето такива и други дефекти на предложенията ние съзираме и всъщност не само ние, а всички 
работодателски организации, представителни в България. И всички организации на работниците и служителите, 
синдикатите сме отправили едно писмо до четирите партии от коалицията, която се оформя, с покана за консултиране на 
коалиционното споразумение и по-скоро програмата за управление, тъй като всъщност предстоят тежки реформи, които 
са отлагани с години и които са неизбежни, ако искаме да вървим ускорено напред. А в същото време, и предвид на 
ниската избирателна активност това управление няма да се ползва с достатъчна легитимност да ги провежда без съгласие 
в обществото. В смисъл за четирите партии са гласували 21% от избирателните списъци и 52% от гласувалите, от явилите 
се на избори. А реформите са тежки и за тях трябва да има съгласие както сред синдикатите, така и сред работодателите, 
т.е. сред тези, които създаваме брутния вътрешен продукт. 
Водещ: Г-н Велев, отговориха ли ви на писмото? 
Васил Велев: Не, засега нямаме набелязана такава среща. Разбираме бързането да се свършат преговорите, да се стигне 
до такава програма, за да може да се обсъжда, тъй като все още мерките са в насипно състояние. Те са повече като резултат 
от мозъчни атаки и много от предложенията, по които са постигнали съгласие, не са нови, те периодично възникват, но не 
се провеждат като реформи. Например закриване на ТЕЛК-овете – това е един рудимент, който го има само в България, 
който е и против интересите на хората, за които е създаден. Всъщност той не способства за интегриране на хората с 
уврежданията в обществото, не дава информация за работоспособност, за това какво може да прави този човек, с какво 
трябва да му се помогне, за да се интегрира на пазара на труда, а ТЕЛК-ът е един универсален документ за различни видове 
привилегии и затова е мощен стимул за корупция. Такива фалшиви ТЕЛК-ове и органите на сигурността откриха, и ние 
постоянно сигнализираме за това източване на обществените, на социалните фондове – т.нар. испанска безработица, която 
всъщност е голям бич за пазара на труда у нас. Друго, което ни липсва засега, е индустрията. Във всичките тези мерки не 
виждаме индустрията, а тя е, която ни храни като държава. Не е селското стопанство, не е туризмът. Туризмът и селското 
стопанство заедно дават по-малък принос към брутния вътрешен продукт, отколкото инженерните индустрии, за които все 
по-малко кадри има, за които с нашите данъци не се обучават специалисти по инженерните и техническите специалности, 
STEM специалностите, план приемът не съответства на потребностите на пазара, на индустрията. Когато говорим за трудова 
емиграция, свеждаме нещата до патриотичните въпроси, а не до потребностите на пазара на труда, които включват 
патриотичните въпроси, но не се изчерпват с тях.  
Водещ: Г-н Велев, на няколко пъти вие в този разговор споменахте за неотложни тежки реформи. Какви? 
Васил Велев: Аз споменах за някои от тях. Медицинската и трудовата експертиза е такава тежка реформа. Привеждане на 
таксата „Битови отпадъци“ към принципа „Замърсителят плаща“ също е друга такава реформа, която от 15 години се отлага 
в България. Това води до замърсяване на околната среда, до разхищение на средства, злоупотреби с тях и до източване на 
предприятията за услуги, както плащане на такси за услуги, които не им се следват, от които те нямат нужда, защото не 
генерират такива отпадъци, в някои случаи въобще. Оптимизиране на числеността на администрацията е друга важна 
реформа. Ние като население постоянно намаляваме, администрацията, която ни управлява, постоянно расте. И като 
добавим големия брой пенсионери спрямо броя работещи, става така, че един работник в реалния сектор, в икономиката 
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трябва да издържа малко повече от 1,3 души на бюджетна издръжка. В това отношение ние сме извън всякакви стандарти 
и твърдо на последно място като съотношение в Европейския съюз. И начинът за оптимизиране на това съотношение, за 
да има възможност да се плащат по-високи пенсии, е ограничаване на този ръст на администрацията, оптимизиране на 
числеността и чрез електронно управление, и чрез административна реформа, така че да се отделят хора за реалния 
сектор, за производство, тези, които да създават брутен вътрешен продукт, а не да го потребяват и разпределят.  
Водещ: Какво предлагате за развитието на индустрията у нас? 
Васил Велев: Много е важно на индустрията да не й се пречи, защото в момента и това се прави чрез нелоялна конкуренция 
например, опростяване на социални осигуровки и разкриване на нови работни места на чужди инвеститори. Хубаво, идва 
чуждият инвеститор, той създава работни места, които не са по-високоплатени от тези, които съществуват, даже не са точно 
в производството, а са обслужващи такива дейности, и той получава предимства за сметка на нашите данъци и осигуровки, 
с които нелоялно ни конкурира и ни краде персонал. Ето това е един пример за това, как не трябва да се подкрепят 
инвестициите. Инвеститорите се подкрепят по съвсем друг начин. Но това, което ние смятаме, че трябва държавата да 
прави с нашите данъци, които плащаме, е да подготвя човешки ресурси. И в това отношение държавата, образователната 
система е голям длъжник. Половината от завършващите висше образование не се реализират по специалността, изобщо 
не се реализират на позиции, изискващи висше образование. Това е резултат от един неправилен план прием в 
държавните университети, които се издържат с наши данъци. И в това отношение тече реформа, тя трябва да се ускорява 
и да е таргетирана. С българските пари, с българските данъци завършилите трябва да се насърчават да се реализират в 
страната, включително и чрез намаляване на таксите, включително чрез стипендии в дефицитни специалности, така че да 
се насочват повече по-способни хора към инженерно-техническите специалности, които са основата. Материалното 
производство е всъщност това, което създава стойност. Всички останали сектори разпределят тази нова стойност. 
Водещ: Направи ми впечатление, че досега не обърнахте внимание на високите цени на тока, заради които голяма част от 
предприятията са на ръба на фалит – поправете ме, ако греша. 
Васил Велев: Това е другият проблем. Има съгласие, че трябва да се компенсират потребителите на електроенергия на 
свободния пазар за свръхвисоките цени, за ненормалните цени, но няма яснота точно как трябва да стане. Поне ние не 
видяхме такава. За месеци октомври и ноември има предвидени компенсации в размер на 110 лева за мегаватчас. За 
декември ние сме предложили отново всички работодателски организации тази програма да се продължи и да се увеличи 
размерът на 190 лева, тъй като цените се качиха допълнително. От 1 януари има възможност за цялото следващо полугодие 
да се направи по-трайно решение чрез компенсиране на потребителите на вътрешния пазар. Цените на пазара пак ще 
останат високи, но чрез определяне на логично, съответстващо на тези цени по стойност число за прогнозна пазарна цена 
на електроенергията ще се спестят средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система и от свръхвисоките 
печалби на енергопроизводителите, а и от бюджета ще се компенсират потребителите на електроенергия за тези 
свръхвисоки цени, които са резултат от счупения пазар. И проблемът е, че в случая ние не виждаме идея как този счупен 
пазар да се коригира. А такава възможност има и тя трябва а се направи. Тя в другите страни се прави. Защото тези 
свръхвисоки цени водят от една страна до ръст на инфлацията, от друга страна до ограничаване на дейността на 
предприятията, до забавяне на ръста на възнагражденията в тях, а някои просто спират работа, защото не могат да 
издържат на тези цени. И тези цени не са в резултат на природно бедствие, а в резултат на счупен пазар, защото тези 
няколко милиарда, които ще плати икономиката в повече, предприятията в повече, всъщност биха могли да бъдат пари за 
заплати, а те се складират в енергетиката, най-вече в държавната, и във Фонда за сигурност на електроенергийната 
система. И тук е мястото на държавата да поправи тази огромна несправедливост, в резултат на която, пак повтарям, 
основно се покачват цените и се ограничават доходите на хората. 
Водещ: В интервю за „Това е България“ преди няколко седмици, когато тръгнаха цените на електроенергията нагоре, вие 
предупредихте, че цъка бомба, която ще избухне през януари. Остава ли валидно това предупреждение и сега? 
Васил Велев: Тук в случая става дума за следното. Цената на услугата на топлофикациите – топла вода и парно, е 
регулирана цена, тя се определя от КЕВР. Тези предприятия, топлофикациите, не могат да определят цена, каквато решат, 
и да прехвърлят променените цени на входа на природния газ и на квотите за въглероден диоксид в тази крайна своя цена. 
И при условие, че КЕВР им е сметнал тази цена при допускане, че един мегаватчас ще струва 48 лева природен газ, а той е 
93, разбирате каква ножица се отваря. Съответно има над 15% ръст и на квотите въглероден диоксид. Т.е. допускания, при 
които е определена цената на парното и на топлата вода, са такива, че определят една цена, която е с 60-70% по-ниска от 
себестойността. И тези предприятия в момента трупат огромни загуби, стигат до ликвидни затруднения и кризи. А тези 
разходи КЕВР, държавата трябва да им ги компенсира, свръхразходите, с новото ценово решение. Т.е. трябва до следващ 
ценови период да увеличи цената, така че да им ги върне. Но проблемът е, че това увеличение е много голямо и много 
хора не могат да го платят. А освен увеличението, за да върнат надвзетите или по-скоро свръхзагубите, които сега трупат, 
увеличение трябва да се направи, защото цените занапред не падат, т.е. цената на природния газ и от 1 януари ако вземем 
като дата, ще остане приблизително същата известно време, и то точно през зимния сезон. Всичко това, ако честно се смята 
и калкулира, ще доведе до ръст на цените на парното и топлата вода от този порядък – над 70%. Естествено, че не може 
да се позволи такова нещо и за да не се направи, има два варианта. Единият е чрез кръстосано субсидиране да го платят 
пак хората, които работят в предприятията, но в случая е толкова голям този размер, че това няма как да стане 
незабелязано и ще предизвика и санкции от страна на Европейската комисия, защото това кръстосано субсидиране е 
забранено. И остава другият вариант – да се компенсират тези свръхразходи на топлофикации, които не са в ценовото 
решение предвидени, да се компенсират от бюджета. Всичко това трябва да се прави сега. Но за съжаление не виждаме 
конкретни действия в тази насока. Декември е буквално утре и за декември месец ние нямаме обявени компенсации в 
цените на електроенергията, януари месец е след един месец. 
Водещ: В заключение, като теглите чертата, какво очаквате от новото правителство? 
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Васил Велев: Очакваме да се стигне до коалиционно споразумение и излъчи такова правителство, което да извърши 
реформите, за които има съгласие. Не всички реформи ще могат да бъдат извършени за тези четири години, ако ги 
планираме, и то работи през това време. Някои от тях – защото няма съгласие за тях, за други няма да стигне време. 
Очаквам това, което е прокламирано, да бъде спазено – нулева търпимост към корупция, нулева корупция. Защото ние 
може да простим някои грешки, които и в момента се правят и бяха направени в последните шест месеца, в името на това 
да има нулева корупция. Ако няма нулева корупция, тези грешки, които и без това ще се направят, мисля, че хората няма 
да ги простят. 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Поставяме амбициозни цели за бързо влизане в еврозоната, но не като самоцел 
Поставяме амбициозни цели за бързо влизане в еврозоната, но не като самоцел, за постигане на по-високи стандарти, по 
добър живот за хората. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
в предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“. 
Според Велев засега няма цялостна програма, която да поставя 4 годишни цели за постигане, например достигане на 
брутен вътрешен продукт на глава от населението, производителност на труда и инструментите за постигането на 
реализирането на всички тези социални политики. 
По думите му това, което с щедрите обещания, е притеснително, е че то не реферира към съответния ръст на икономиката, 
а по-скоро към резултативна величина на бюджетния дефицит, нещо което е неразумно, предвид това, че си поставяме 
амбициозни цели за бързо влизане в еврозоната, но не като самоцел за постигане на по-високи стандарти, по добър живот 
за хората. 
Според Велев минималната пенсия, която повече от половината българи получават не е правилно решение. 
„По принцип минимална пенсия няма, не трябва да има, пенсията е такава, каквато е осигурителния приход. И ако се 
получава много малка сума, с която не може да се живее достойно, тогава влиза в действие социалното подпомагане. 
Социалното подпомагане е бюджетен разход, пенсиите са разход на НОИ, който е държавно обществен фонд. Там 
работници и работодатели внасят осигуровки. Това въобще не се разбира и няма желание да се разбере, а в същото време 
това води до мощни удари на сивата икономика.“, коментира той. 
Председателят на асоциацията на индустриалния капитал, каза още, че ако максималния осигурителен доход бъде 
увеличен и се замести във формулата за пенсия, води до такава, каквато никой не получава в момента. Максималната 
пенсия сега е 1440 лв. а от нова година трябва да стане 1500, а при този максимален осигурителен доход, който е в момента 
без да се увеличава, максималната пенсия би трябвало да бъде 1620 лв. 
 
Fakti.bg 
 
√ Вacил Вeлeв: Нe трябвa дa имa минимaлнa пeнcия 
Прeдceдaтeлят нa acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл, кaзa oщe, чe aкo мaкcимaлния ocигуритeлeн дoхoд бъдe 
увeличeн и ce зaмecти във фoрмулaтa зa пeнcия, вoди дo тaкaвa, кaквaтo никoй нe пoлучaвa в мoмeнтa 
Пocтaвямe aмбициoзни цeли зa бързo влизaнe в eврoзoнaтa, нo нe кaтo caмoцeл, зa пocтигaнe нa пo-виcoки cтaндaрти, пo-
дoбър живoт зa хoрaтa. Тoвa кaзa Вacил Вeлeв, прeдceдaтeл нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия (AИКБ), 
в прeдaвaнeтo „Тoвa e Бългaрия“ нa Рaдиo „Фoкуc“. 
Cпoрeд Вeлeв зaceгa нямa цялocтнa прoгрaмa, кoятo дa пocтaвя 4 гoдишни цeли зa пocтигaнe, нaпримeр дocтигaнe нa 
брутeн вътрeшeн прoдукт нa глaвa oт нaceлeниeтo, прoизвoдитeлнocт нa трудa и инcтрумeнтитe зa пocтигaнeтo нa 
рeaлизирaнeтo нa вcички тeзи coциaлни пoлитики. 
Пo думитe му тoвa, кoeтo c щeдритe oбeщaния, e притecнитeлнo, e чe тo нe рeфeрирa към cъoтвeтния ръcт нa икoнoмикaтa, 
a пo-cкoрo към рeзултaтивнa вeличинa нa бюджeтния дeфицит, нeщo кoeтo e нeрaзумнo, прeдвид тoвa, чe cи пocтaвямe 
aмбициoзни цeли зa бързo влизaнe в eврoзoнaтa, нo нe кaтo caмoцeл зa пocтигaнe нa пo-виcoки cтaндaрти, пo-дoбър живoт 
зa хoрaтa. 
Cпoрeд Вeлeв минимaлнaтa пeнcия, кoятo пoвeчe oт пoлoвинaтa бългaри пoлучaвaт нe e прaвилнo рeшeниe. 
„Пo принцип минимaлнa пeнcия нямa, нe трябвa дa имa, пeнcиятa e тaкaвa, кaквaтo e ocигуритeлния прихoд. И aкo ce 
пoлучaвa мнoгo мaлкa cумa, c кoятo нe мoжe дa ce живee дocтoйнo, тoгaвa влизa в дeйcтвиe coциaлнoтo пoдпoмaгaнe. 
Coциaлнoтo пoдпoмaгaнe e бюджeтeн рaзхoд, пeнcиитe ca рaзхoд нa НOИ, кoйтo e държaвнo oбщecтвeн фoнд. Тaм 
рaбoтници и рaбoтoдaтeли внacят ocигурoвки. Тoвa въoбщe нe ce рaзбирa и нямa жeлaниe дa ce рaзбeрe, a в cъщoтo врeмe 
тoвa вoди дo мoщни удaри нa cивaтa икoнoмикa.“, кoмeнтирa тoй. 
Прeдceдaтeлят нa Аcoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл, кaзa oщe, чe aкo мaкcимaлния ocигуритeлeн дoхoд бъдe 
увeличeн и ce зaмecти във фoрмулaтa зa пeнcия, вoди дo тaкaвa, кaквaтo никoй нe пoлучaвa в мoмeнтa. Мaкcимaлнaтa 
пeнcия ceгa e 1440 лв. a oт нoвa гoдинa трябвa дa cтaнe 1500, a при тoзи мaкcимaлeн ocигуритeлeн дoхoд, кoйтo e в мoмeнтa 
бeз дa ce увeличaвa, мaкcимaлнaтa пeнcия би трябвaлo дa бъдe 1620 лв. 
 
ТВ+ 
 
√ Васил Велев в "ДЕНЯТ с В.Дремджиев", 30.11.2021 
Васил Велев за предложенията на АИКБ минималната работна заплата да не бъде общонационална, а по сектори.  
Пенсията да бъде зависима само от осигурителния принос, за ненужната в този момент евентуална промяна на 
максималния осигурителен доход, възможността да бъдат въведено ваучерно заплащане, както и договори за почасова 
работа. 
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Целия разговор може да видите тук. 
 
3e-news.net 
 
√ Компенсирането на потребителите на свободния пазар заради високите цени на електроенергията не търпи отлагане  
Заради високите цени имаме най-ниския ръст на БВП от цяла Европа през третото тримесечие, смята Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България  

- Г-н Велев, каква е позицията на бизнеса във връзка с очаквания бюджет 2022 и готови ли са работодателите 
със своите позиции по темата? Възможно ли е да се забави сериозно приемането на бюджета за следващата 
година? 

Асоциацията на индустриалния капитал в България вече отправи своите препоръки към Бюджет 2022. Ние смятаме, че 
трябва да се запази данъчната система и като видове данъци, и като ставки. Също така смятаме, че трябва да се запази 
размера на осигурителната тежест през следващата година и да се стремим към намаляване на преразпределението на 
БВП чрез бюджета и към поетапна консолидация. Така няма да минираме пътя си към еврозоната с прекомерни дефицити. 
Приоритет за нас остава ускореното покриване на стандартите за влизане в ОИСР и в еврозоната и според нас за целта 
трябва да се предвидят съответните политики и тяхното финансиране. Това, което различава следващия бюджет от 
досегашните е, че в него трябва да се предвидят средства за компенсиране на прекомерните цени на електроенергията и 
на природния газ. 
Те всъщност са главната причина за ръста на инфлацията. Именно тяхното компенсиране би могло в известна степен да 
ограничи тази тенденция, а и освен това да увеличи конкурентоспособността на икономиката ни. По този начин и цените 
ще станат по-поносими за населението – визирам парното и топлата вода в случая. 
Според нас, в новия бюджет трябва да се заложат средства за кризата от коронавирус, която няма да приключи на 1 януари 
2022 г. И тези мерки за подкрепа на заетостта и доходите на работещите хора (мярка 60 на 40), но с правилен дизайн, 
трябва да се планира и за догодина, за да е в подкрепа на потърпевшите сектори. Тези сектори няма да се възстановят и 
следващата година: Европейската комисия вече предложи удължаване на рамката за държавна помощ. 
Освен това трябва да се планират и средства за подкрепа на самите компании, не само на заетостта и доходите на 
работещите. Нужна е подкрепа и за самите предприятия, които имат ограничение на дейността и голям спад в продажбите 
за подкрепа на фиксираните им разходи. Тези три пера в следващия бюджет трябва да се заложат и това различава Бюджет 
2022 от обикновените такива, в обикновено време. 
Предвид факта, че е малко вероятно да се получат първите аванси по Плана за възстановяване и устойчивост е правилно 
според нас да се предвидят и средства, както за националното съфинансиране, но и за предфинансиране на проектите. 
Така ще имаме по-бърз старт и по-агресивно инвестиране през следващата година. 
Процеса на скъсяване на веригите на доставки, тяхното пренареждане, продължава. Ние имаме възможност да се 
пласираме добре в това пренареждане, така че България „да отхапе“ по-голям пазарен дял в този процес. За целта трябва 
подкрепа за инвестициите в технологична модернизация, увеличаване на капацитета, енергийна 
ефективност,  роботизация и цифровизация. 

- Наблюдава ли се ускорение и на средствата по оперативните програми за новия програмен период? 
Периода започна през 2021 г. и всъщност през първите две години обикновено се довършват проектите от стария 
програмен период. В момента обаче, в известен смисъл, закъсняваме и с одобрението на новите оперативни програми,  и 
с Плана за възстановяване и устойчивост , а всичко това трябва да се синхронизира. 
Ние от АИКБ вече имахме среща с представители на партия „Има такъв народ“ и изложихме нашите препоръки към Бюджет 
2022, както и за някои неотложни мерки, които трябва да се приемат сега. Такъв пример е енергетиката – в момента имаме 
компенсации за предприятията за октомври и ноември, макар и те да са недостатъчни. За тези два месеца компенсациите 
са за 110 лв/мвтч потребена енергия и фирмите и др. потребители на свободния пазар се компенсират за свръхвисоките 
цени. Но цените продължиха да се покачват и дневните цени са над 600 лв./мвтч в последните дни.  Така тези 110 лв./мвтч 
са крайно недостатъчни като възстановяване на надвзетото. Трябва да припомня, че и прогнозната цена на КЕВР бе 119 
лв./мвтч, а тя вече достига до над 500 лв./мвтч за базова енергия. 
За декември месец може предприятията да получат помощ без да се налага актуализация на бюджета. Така както бе 
направена и приета програмата за октомври и ноември, без да се актуализира бюджета. Средствата ще се акумулират от 
свръхпечалбата на АЕЦ „Козлодуй“. Тези 450 млн. лева от атомната централа са преведени преди ноември месец от 
атомната централа. Само за ноември същият АЕЦ ще спечели над 300 млн. лева, и още толкова ще спечели за месец 
декември. Тоест само за два месеца АЕЦ „Козлодуй“ ще има над 600 млн. лева свръхпечалба. Това е над планираната 
печалба и тези приходи за едни са свръхразходи или свръхзагуби за други. Предприятия, които са създали продукт, които 
са добавили стойност и техния труд е ограбен от несъвършенство на модела на ценообразуване и търговия с 
електроенергия в Европа. 
Затова в европейските страни се предприемат мерки за компенсиране на потребителите. При нас битовите потребители 
засега са на регулиран пазар и техните цени не са променени – те всъщност са най-ниските в Европа. Докато за индустрията, 
небитовите потребители изобщо, всички те плащат най-високите цени на електроенергията за Европа в момента. В същото 
време се трупат огромни печалби в производителите на електроенергия и във Фонд „Сигурност на електроенергийната 
система“, както и в държавния бюджет. 

- Средствата от Фонд СЕС могат ли да се използват в подкрепа на небитовите потребители? 
Фонда може да бъде също източник за компенсиране на тези свръхвисоки цени. Нещо повече: ние предлагаме от 1 януари 
да се преразгледа ценовото решение на КЕВР като се изчисли нова прогнозна пазарна цена на електроенергията. И тя не 

https://www.youtube.com/watch?v=jqbG_B3ZNyc
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би следвало да е с прогнозна стойност от 119 лв./мвтч, след като е ясно, че вече до момента тя е над 300 лв./мвтч. И на 
базата на новата прогнозна цена и въвеждайки отрицателни стойности на компонентата „Задължение към обществото“ да 
се подпомогнат небитовите потребители. Как може да стане това - като се определи  нова прогнозна пазарна цена от 300 
лв./мвтч и  цена „Задължение към обществото“ от минус 150 лв./мвтч. (А не както е в момента прогнозна цена от 119 
лв./мвтч и „задължение към обществото“  плюс 7 лв./мвтч. ) 
Това би довело резултативно за всички небитови потребители цена от около 150 лв./мвтч. Тази цена би се получила ако се 
купува електроенергия от производителите на себестойност плюс разумна печалба. А финансирането на тази отрицателна 
цена „Задължение към обществото“ от -150 лв./мвтч може да дойде точно от Фонд СЕС и от свръхпечалбите на 
енергопроизводителите. И ако все пак нещо не достига приходи може да дойдат и от свръхприходите в бюджета. Там 
например ДДС-то в момента се събира върху цени в диапазона 400 – 500 лв./мвтч в зависимост от деня, а не върху цена от 
119 лв./мвтч, както е планирано. Това е близо пет пъти повече и на практика е свръхприход за бюджета. 

- Компаниите могат ли да продължат да работят през зимата с тези високи цени? 
Предприятията започнаха да ограничават дейността си още от лятото. В края на юли бихме камбаната, защото още през 
юли и август България беше с най-високите цени на електроенергията поради местни, български причини. Тогава в Европа 
цените не бяха високи, защото не беше скочила цената на природния газ. Тогава поради недостатъчно предлагане и защото 
ТЕЦ „Марица Изток 2“ работеше само с два от осемте си енергоблока, бе изкуствено завишена цената у нас, правейки 
икономиката неконкурентоспособна. Това бе за радост на производителите на електроенергия, които ползвайки 
монополното си положение, бяха вдигнали цените и това беше само у нас. Още тогава започна ограничаването в 
икономическата активност у нас. Това бе и една от причините България да има през третото тримесечие най-нисък ръст на 
БВП в целия ЕС. Ние имаме 0,4% ръст на БВП за третото тримесечие при средно за Европа десет пъти повече. В Европа 
ръста бе около 4 на сто, а за Румъния бе 20 пъти по-голям: там ръста на БВП е 8%. Една от причините бе скока на цените на 
електроенергията само у нас през лятото. 
Впоследствие този скок се разпростря в целия ЕС заради цените на природния газ. Но ние отново станахме шампиони и 
пак сме сред първите по размер. Трябва да се знае и още нещо: в другите страни, енергоинтензивния бизнес на практика 
не плаща тези високи цени от енергийните борси, тъй като има дългосрочни, многогодишни договори на цени, които са в 
пъти по-ниски. А от борсите се купуват малки количества от недостигащата енергия. Така микса за предприятията се 
получава на много по-ниски цени. 
Всъщност това предлагаме и ние сега – за декември да се увеличи размера на компенсацията и след Нова година, след 
новото ценово решение на КЕВР да се въведе отрицателна стойност на „Задължение на обществото“ при нова, прогнозна, 
реална цена, а не в пъти по-ниска от действителната. Третата мярка предлагаме да е именно за енергоинтензивната 
индустрия – за тези компании да има отделни търгове като кумулативно цената на доставката да не може да пада под 150 
лв./мвтч. Тоест някой ако е успял да договори и закупи електроенергия на по-ниска цена, след като му бъде компенсирана, 
то да не може да плаща по-малко от тази стойност. Така няма да се получат и свръхкомпенсации за фирмите. 
Въпросите за решаване са повече в сферата на служебния кабинет в момента. И това е, което трябва да се разбере, че 
нямаме време да чакаме коалиционно споразумение и излъчване на нов кабинет. 

- А може ли да се използват и генерираните средства от продажбата на вредни емисии? 
Да, това може да бъде направено. Цената на квотите в известна степен е неутрална, защото както ние плащаме такива за 
въглищните централи, така и получаваме приходи във Фонд СЕС по същите тези високи цени, които суми служат за 
компенсиране на скъпите ВЕИ-та, американските централи и когенерациите. Но грешните прогнози за цените на 
квотите  играят много отрицателна роля при топлофикациите например, защото са определени цените на услугата на 
топлофикация, на базата на прогнозна цена от 51 евро/тон CO2. А цените вече са над 60 евро/тон и така се получава едно 
20% увеличение, спрямо прогнозите на КЕВР цени. И това трябва да се прибави към удвоената цена на природния 
газ.  Според прогнозите на енергийния регулатор цената на синьото гориво е определена на 48,27 лв./мвтч. А цената сега 
е над 93 лв./мвтч. Тоест цената е двойна, плюс цените на квотите, докато цените на изхода към потребителите не са 
променяни. Това води до бърза декапитализация и бързи крачки към фалита на топлофикациите. Те не могат да увеличат 
цената на изхода, заради определените пределни цени от КЕВР. 
Бизнесът може да прехвърли част от високите цени върху потребителите, което пък води до ръст на инфлацията. Но 
топлофикациите и това не могат да направят. Всъщност КЕВР е длъжен да компенсира дружествата чрез следващото си 
ценово решение за тези преразходи, стига да са живи до тогава. И от първи януари той ще го направи това и тези разходи 
ще влязат във по-високата цена на услугата. А като се вземе предвид, че цената на природния газ няма да се намали, стават 
едни огромни увеличения на цените на парното и топлата вода. А за да не се случи това трябва сега да се действа, като се 
компенсират топлофикационните дружества. Няма друг начин просто. Задължително е да се използват приходите от Фонд 
СЕС и от бюджета. 
Възможностите за маневриране не са никак големи – не може такъв голям ценови шок да се прехвърли върху икономиката 
чрез кръстосано субсидиране. Първо това не е допустимо по европейските правила, а и размера е толкова голям, че би се 
превърнало в едно уродливо изкривяване на ценообразуването и спиране и фалити на много предприятия. Затова начина 
е компенсиране на топлофикациите сега, за да няма такъв рязък скок на цените на парното и топлата вода. Това е друга 
неотложна задача и тя също не може да чака формирането на управляваща коалиция и ново правителство. 
Като ви слушам изчисленията разбирам, че може да очакваме поскъпване на парното и топлата вода с 40-50% от 
Нова година? И то само заради високите цени на входа. 
Всъщност за Топлофикация София например цената на природния газ формира 70% от цената на услугата за гражданите. 
И като се удвоят тези разходи сега те достигнат 140% от цените. Другите 30 на сто разход същи си стоят така че 
реално  разходите стават 170 , при 100 сега. Така, за да се „нулира“  това увеличение на входа, цената на услугата трябва 
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да се увеличи със 70%.  Тук говорим само за компенсация на топлофикациите на база на променената цена. Към това 
трябва да се прибави и компенсирането за минал период, което не може да се неутрализира с цената на електроенергията 
от когенерациите. 
Да КЕВР обикновено увеличава именно цените на когенериращата енергия на топлофикациите, за да компенсира 
поскъпването на топлата вода и парното.   
 Да, но в случая говорим за гигантски размери и КЕВР няма как да вдигне толкова много цената. Ще се види „от самолет“ 
това забранено кръстосано субсидиране. Тоест това е много сериозен проблем, който трябва да се решава сега. 

- На фона на ниския ръст на БВП, сега инфлацията се покачва стремително у нас. Какви са вашите прогнози и 
дали това увеличение ще продължи? 

 Според нас достигната инфлация от 6% не е върха, от който ще започнем да се спускаме. Смята се че инфлацията е 
преходна, тя ще отшуми, но това няма да стане от следващия месец. По-скоро тя ще продължи да нараства – виждате 
цените на електроенергията нарастват, те не намаляват. За месец октомври средната цена е 369 лв./мвтч закръглено. А за 
месец ноември цените са над 409 лв./мвтч. За декември очакваме 450 лв./мвтч. Тоест цените продължават, да се покачват 
и заедно с недостатъчното им компенсиране… това няма как да не доведе до следващо покачване на цените. Така че през 
ноември ние очакваме инфлацията да продължи да се покачва. 
В годините 2005 до 2008 г. без да имаме въобще такъв голям скок в цените на енергоресурсите, имахме 4 години подред 
средногодишна инфлация за целия период от 9%. Но ръста на БПВ беше от порядъка на 6-7% и ръст на заплатите от 
порядъка на 15-20%. Тоест тези показатели значително изпреварваха ръста на инфлацията. Сега не е така.  Тази ножица е 
много вероятно да се затвори. За второто тримесечие данните показват, че ръста на разходите за труд в индустрията е 
1,7%. Средната заплата е 12% повишена в икономиката, а в бюджетната сфера и повече.Но причината за този измамен ръст 
в частния сектор  сега е това, че получателите на тази заплата са по-малко и заради това е ръста. На практика бяха съкратени 
нискоквалифицираните работници и служители при кризата. Но общите разходи за труд в индустрията са нараснали само 
с 1,7%. И тези, на практика същи, разходи за труд, като се разделят на по-малко хора , се получава измамен ръст на средната 
заплата. 
Така че имаме хем висока инфлация, хем недостатъчния ръст на икономиката. Той е недостатъчен, защото нямаше 
достатъчно подкрепа за бизнеса по време на кризата. На фона на останалите европейски страни ние имахме една 
анемична и недобре нацелена, с не добър дизайн на мерките, подкрепа за бизнеса. Затова от година и половина ние бием 
камбаната и обясняваме какви трябва да бъдат мерките, какви са в другите страни и колко далеч сме ние от качеството и 
размера на тази подкрепа. И резултатите не закъсняха – при 3,9% ръст на БВП за Европа през третото тримесечие, в 
България е едва 0,4%. 

- Това как да го тълкуваме за предстоящите зимни месеци? 
Няма да са леки месеците, трябва да се компенсират потребителите поради свръхцените в енергетиката. Това е първото 
нещо, от което трябва да се започне. Тези високи цени тласкат инфлацията нагоре и стопяват спестяванията на хората. И 
по този начин хората губят покупателна способност не само на текущите си доходи, но и губят спестявания. Хубавото в 
България е, че тези пари не са изтекли от страната ни. Те просто са заграбени от предприятията и се складират в АЕЦ 
Козлодуй, във Фонд СЕС, в другите производители на електроенергия и в бюджета. И вместо да им се радват, както са ги 
надиплили, трябва да се върнат на хората, от които са заграбени. Тази енергийна ламя, този очевидно сбъркан модел на 
ценообразуване и сбъркан пазарен модел в енергетиката  в Европа трябва да бъде коригиран. И да бъдат компенсирани 
потребителите на електроенергия, не символично, а реално. 
За тази година имаме и срив на инвестициите. Там също е нужна подкрепа. Това е възможността да се увеличат оборотите, 
да се вдигне икономиката, да се осигури по-голям ръст и страната ни да се пласира добре в това пренареждане на веригите 
за доставки. Така ще произвеждаме повече, ще даваме по-високи заплати, които да компенсират в достатъчна степен 
инфлацията и да остава над нея достатъчно като ръст на доходите. 

- Има ли опасност от инфлационна спирала? 
Вдигането на цените на суровините и енергията води до вдигане на цените на стоките  и услугите към потребителите в 
крайна сметка води и до опасност от инфлационна спирала. Компенсирането на доходите всъщност тласка нагоре 
допълнително цените. При едни увеличени възнаграждения, било чрез неразумен ръст на минималната работна заплата 
или по друг начин, става така, че тези по-високи доходи са разходи за производителя, които трябва да се натрупат върху 
цената на произвежданите и продавани продукти и услуги. В бюджетната сфера  парите за заплати се взимат от бюджета. 
Но в икономиката тези средства идват от клиента. Тоест увеличавайки възнагражденията се увеличават цените на стоките 
и услугите. Това пък води до ново увеличаване на възнагражденията и така се продължава по инфлационната спирала 
нагоре. Затова и прекомерния ръст на доходите, колкото и да звучи неприятно, той действа като проинфлационна мярка. 
И трябва разумно да се прибягва до нея. Вдигането на заплатите в бюджетната сфера води и до натиск в икономиката, 
защото като напуснат специалисти, за да стават чиновници, след като им плащат повече то и бизнесът се принуждава да 
плаща повече. Стига се до задържане на инвестиции  или дори до продажба на активи. Така освен, че предприятието 
„изяжда“ чрез по-високи заплати  развитието си, допълнително подклажда и инфлацията.       
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Необмисленото увеличение на минималната заплата увеличава недекларираната заетост 
Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, “В развитие’, 30.11.2021 
По време на преговорите основните политически партии се съгласиха минималната работна заплата да е в размер на 700 
лв., а до края на 4-годишния мандат да бъде 50% от средната заплата. По отношение на минималната работна заплата от 
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дълги години апелираме за отпадане на административното й определяне. При определянето й липсва икономически 
анализ. Така просто беше фиксирана сумата от 700 лв., без да бъдат отчетени фактори като реалния ръст на БВП, ръст на 
инфлацията и затрудненото положение на бизнеса. Това каза Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, в ефира на предаването "В развитие" с водещ Вероника Денизова.  
В България минималната работна заплата е с поне 10% по-висока от определената, тъй като единствено в страната ни 
действат така наречените класове, които представляват задължително определено от държавата доплащане върху 
трудовите възнаграждения. Така минималната работна заплата трябва да бъде в размер на 770 лв, което пък се доближава 
до средната работна такава. 
"Когато работодателите са затруднени да изплащат увеличените минимални работни заплати, определени с 
административен акт без оглед на развитието на икономиката, те прибягват до недекларирана заетост  - 
използват намалено работно време или формално осигуряване върху по-ниски прагове за възнагражденията". 
В началото на следващия месец ще бъдат публикувани данните за сивия сектор, които ще обхванат и неформалната 
заетост. Това стана ясно по време на форум, организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), на 
който бяха представени и обсъдени мерките за борба с недкларираната заетост у нас. 
"На 9-ти декември ще бъдат оповестени данните за Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2020 г. Трудно ми е да 
предположа какво ще покажат. Вече изчислихме социологическата част, която е базирана на социологически анкети сред 
нашите членове. Предстои да изчислим и статистическата част на индекса, която се базира на реални статистически данни 
от НСИ", разказа Добрин Иванов.  
"2020 беше година на кризи и е възможно данните да покажат, че икономиката намалява своя темп на изсветляване".  
Въпреки това през последните 10 години тенденцията е в посока на изсветляване. През 2010 г. стойността на индекса беше 
63.8, а в момента е почти 80, което представлява 15 % ръст в изсветляването на икономиката. 
От думите на госта стана ясно, че пандемията е довела до изсветляване и в отношенията между служителите и 
работодателите, като се имат предвид мерките за подкрепа. Те се оказаха притегателна сила за легализиране на 
официалните доходи на работниците. Така подкрепа беше предоставяна на база на официално декларираните от 
работодателите данни. 
От 2019 година в АИКБ се фокусирахме върху недекларираната заетост и отношенията между служителя и работодателя. В 
рамките на 2 години направихме множество анализи и проучвания, като на база на тях предложихме мерки за 
противодействие на това явление. Конструирахме 51 мерки, които се опитват да решат проблема в дълбочина. 
"Според анализите голямата част от недекларираната заетост се дължи на това, че работниците и служителите 
не виждат справедливост и са загубили доверие в пенсионно-осигурителната система и здравната система в 
държавата". 
Гостът е на мнение, че минималната пенсия трябва да бъде премахната и трябва да се определя само на база на 
осигурителния принос. 
Пенсионното плащане, което представлява плащане на заместващ доход, трябва да е базирано на осигурителния им 
принос. През последните години поради различни политически решения беше нарушен този основен прицип в 
пенсионната система. Така в момента половината от всички пенсионери получават една и съща пенсия, без да се взима 
предвид техният осигурителен принос. 
Отмяната на минималната пенсия трябва да се случи обаче, без да се намаляват доходите на пенсионерите, подчерта 
Добрин Иванов.  
Целия разговор вижте във видео материала. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ: В пандемията икономиката намалява темпа си на изсветляване 
Налице е обаче изсветляване в отношенията между служителите и работодателите, твърди Добрин Иванов  
2020-та година беше година на кризи и е възможно данните да покажат, че икономиката намалява своя темп на 
изсветляване. Въпреки това през последните 10 години тенденцията е в посока на изсветляване. През 2010 г. стойността 
на индекса беше 63,8, а в момента е почти 80, което представлява 15% ръст в изсветляването на икономиката. Това 
каза Добрин Иванов, изп. директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в ефира на предаването "В 
развитие" по Bloomberg TV Bulgaria. 
"На 9 декември ще бъдат оповестени данните за Композитния индекс „Икономика на светло“ за 2020 г. Трудно ми е да 
предположа какво ще покажат. Вече изчислихме социологическата част, която е базирана на социологически анкети сред 
нашите членове. Предстои да изчислим и статистическата част на индекса, която се базира на реални статистически данни 
от НСИ", разказа Добрин Иванов.  
От думите на госта стана ясно, че пандемията е довела до изсветляване и в отношенията между служителите и 
работодателите, като се имат предвид мерките за подкрепа. Те се оказаха притегателна сила за легализиране на 
официалните доходи на работниците. Така подкрепа беше предоставяна на база на официално декларираните от 
работодателите данни. 
"Според анализите голямата част от недекларираната заетост се дължи на това, че работниците и служителите не виждат 
справедливост и са загубили доверие в пенсионноосигурителната система и здравната система", каза Иванов. 
Гостът е на мнение, че минималната пенсия трябва да бъде премахната и трябва да се определя само на база на 
осигурителния принос. 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/100764-nepremerenoto-uvelichenie-na-minimalnata-rabotna-zaplata-vodi-do-povishavane-na-nedeklariranata-zaetost
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Пенсионното плащане, което представлява плащане на заместващ доход, трябва да е базирано на осигурителния им 
принос. През последните години поради различни политически решения беше нарушен този основен прицип в 
пенсионната система. Така в момента половината от всички пенсионери получават една и съща пенсия, без да се взима 
предвид техният осигурителен принос. Отмяната на минималната пенсия трябва да се случи обаче, без да се намаляват 
доходите на пенсионерите, подчерта Добрин Иванов.  
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Министър Донев: Явлението "пари в плик" лишава работниците от техните права 
Справянето с недекларирания труд е един от основните приоритети в дейността на Инспекцията по труда 
Явлението "пари в плик" винаги е предизвиквало гняв в мен заради високата социална цена, която плащаме всички, не 
само ощетеният работник или служител. Защото тази порочна форма на заетост лишава работниците от 
техните права, засяга производителността и качеството на труда, отразява се негативно върху бюджета и 
пенсионната система.   
Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на кръгла маса за представяне 
и обсъждане на предложения за законодателни промени с цел ограничаване на недекларираната заетост, организирана 
от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Той посочи, че данните на композитния индекс "Икономика на светло" показват, че за период по-малко от 10 години 
формалната икономика в страната е увеличила своя дял от 64 до над 80%, но въпреки положителната тенденция 
действията срещу пресичането на недекларираната заетост трябва да продължат.  
Министърът на труда подчерта, че в сътрудничество със социалните партньори правителството предприема комплекс от 
мерки за изсветляване на икономиката, чиято цел е от една страна да се защитят трудовите и осигурителните права на 
работещите, а от друга да се създадат условия за лоялна конкуренция между предприятията.  
Гълъб Донев акцентира и върху значението на приетите промени в Кодекса на труда за ограничаването на недекларирания 
труд, с които за първи път се регламентира наказанието за повторно и системно извършване на подобни 
нарушения. Справянето с недекларирания труд е един от основните приоритети в дейността на Инспекцията по труда, 
добави той, съобщиха от ресорното министерство. 
 
19 минути 
 
√ АИКБ: Сивата икономика в България намалява до 21,5% 
Сивата икономика в България намалява до 21,5%, сочат данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ), предаде БНР. 
Според вицепремиера Гълъб Донев Covid кризата е осветлила значителна част от икономиката. 
Тези малко над 20 процента сива икономика у нас струват 10 милиарда лева по-малко приходи в бюджета пресмятат от 
работодателската организация. Средноевропейското ниво на скритата икономика е между 10 и 15 на сто, посочи за 
сравнение председателят на АИКБ Васил Велев. 
„Само с 5% да намелим сивия сектор у нас това означава 2,5 милиарда повече приходи в бюджета и е една постижима 
цел.“ 
Най-често срещаните сиви практики са недекларираният труд и плащането в плик. 
„Явлението „пари в плик“ винаги е предизвиквало гняв в мен, защото тази порочна форма на заетост лишава работниците 
от техните права, засяга производителността и качеството на труда, отразява се негативно върху бюджета и пенсионната 
система“, заяви вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев. 
Той допълни, че подкрепата в Covid кризата е повлияла за изсветляването на недекларираната заетост. 
„Социално-икономическите мерки за запазване на заетостта и доходите и за подкрепа на бизнеса са ефективни и 
приложими за онези сектори от икономиката, които се развиват на светло. Мерките имат своя съществен принос за 
допълнителното изсветляване на икономиката.“ 
 
Dunav most 
 
√ АИКБ иска да се премахне минималната пенсия 
Предложенията представи Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ 
Отпадане на административното определяне на минималната работна заплата на национално равнище и замяната ѝ с 
ежегодно договаряне между социалните партньори на минимални заплати по икономически дейности и по 
квалификационни равнища, както и отпадане на минималните осигурителни доходи, са част от предложенията за борба с 
недекларираната заетост, представени на форум, организиран от АИКБ. 
Предложенията представи Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, предаде БТА.  
Асоциацията на индустриалния капитал в България/АИКБ/ организира кръгла маса за представяне на Методика за 
превенция на недекларираната заетост и предложения за законодателни промени за ограничаване на недекларираната 
заетост по проект "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на 
недекларираната заетост". 
Предлага се да се сключи национално споразумение за механизъм за договаряне на минималната заплата. Механизмът 
трябва да включва договаряне на минимални заплати на ниво икономически дейности. След като бъдат договорени по 

http://www.bta.bg/bg/c/IF/id/2526596


10 

 

всички браншове минималните заплати, за минимална заплата за страната да се определя най-ниската договорена 
стойност по икономическа дейност, която да важи за икономическите дейности, в които няма браншови и синдикални 
структури и няма подписан КТД, предлага АИКБ. Идеята е така да се активизира колективното трудово договаряне, да се 
поощрят страните да договарят и допълнителни условия. 
АИКБ призовава да се премахне и минималната пенсия, като размерът на пенсията да се определя единствено от 
осигурителния принос, като това ще осветли икономиката. За хората с пенсии под прага на бедността, социалното 
подпомагане трябва да допълва парите до линията на бедност. 
Председателят на УС на АИКБ Васил Велев посочи, че с последните действия на законодателя, тласкани от популизъм, 
половината от българските пенсионери, над един милион, ще са на минимална пенсия, което пречи на борбата със сивата 
икономика. "Максималният осигурителен доход в момента е 3000 лева, максималната пенсия трябва да е 1620 лева, 
а тя е много по-малко, предвижда се да стане 1500 лева", посочи Велев. 
"Ако увеличим максималният осигурителен доход с още 450 лева и стане 3450 лева, би било справедливо максималната 
пенсия да стане 1863 лева, за да има съответствие между осигурителен принос и права", каза Васил Велев. 
"Явлението пари в плик винаги е предизвиквало гняв у мен, заради високата социална цена, която плащаме всички, 
тази порочна форма на заетост лишава работниците от техните права, засяга производителността и качеството 
на труда, отразява се негативно върху бюджета и пенсионната система", заяви вицепремиерът и министър на труда 
и социалната политика Гълъб Донев на форума. 
От АИКБ представиха и други предложения за ограничаване на недекларираната заетост. Едното от тях е предложение за 
въвеждане на по-краткосрочна заетост. Към момента еднодневен трудов договор може да се сключва само за 8 часа, а 
много често трудът е по-кратък в рамките на няколко часа за деня, се аргументират от АИКБ. Друго предложение е за 
споделено наемане на работници. В българското законодателство един работник може да сключи няколко трудови 
договори с няколко работодателя, липсва обаче възможност няколко работодателя да сключат един трудов договор с един 
работник, посочи Добрин Иванов. От АИКБ предлагат и разработване на нормативни разпоредби за случайна, 
крактовременна заетост. Идеята е трудов договор за работа да може да се сключва между работник и един или повече 
работодатели за работа до един месец, като това време се признава за трудов стаж. 
Предлага се и въвеждане на т.нар. ваучерно заплащане, като приоритетни бъдат строителството, озеленяване, 
дърводобив, развлекателен бизнес, рекламни дейности. 
Сред предложенията е и проверките на ГИТ да бъдат планирани не само на база ретроспективен анализ на установени 
през миналата години нарушения, а да бъдат анализирани и новите форми на заетост, както и идентифицирани 
предприятията, които предлагат нови форми на заетост. От АИКБ искат и създаване на публичен регистър на некоректните 
работодатели. 
Представителите на синдикатите във форума възразиха срещу идеята за отпадане на минималните осигурителни доходи, 
а според тях по време на Ковид пандемията е задължително минималната работна заплата да расте. 
 
Vesti.bg 
 
√ Гълъб Донев: Явлението "пари в плик " лишава работниците от техните права 
"Действията срещу пресичането на недекларираната заетост трябва да продължат", коментира социалният 
министър 
Явлението "пари в плик" винаги е предизвиквало гняв в мен заради високата социална цена, която плащаме всички, не 
само ощетеният работник или служител. Защото тази порочна форма на заетост лишава работниците от техните права, 
засяга производителността и качеството на труда, отразява се негативно върху бюджета и пенсионната система. 
Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев по време на кръгла маса за представяне 
и обсъждане на предложения за законодателни промени с цел ограничаване на недекларираната заетост, организирана 
от Асоциацията на индустриалния капитал в България, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство. 
Той посочи, че данните на композитния индекс "Икономика на светло" показват, че за период по-малко от 10 години 
формалната икономика в страната е увеличила своя дял от 64 до над 80%, но въпреки положителната 
тенденция действията срещу пресичането на недекларираната заетост трябва да продължат. 
Министърът на труда подчерта, че в сътрудничество със социалните партньори правителството предприема комплекс от 
мерки за изсветляване на икономиката, чиято цел е от една страна да се защитят трудовите и осигурителните права на 
работещите, а от друга да се създадат условия за лоялна конкуренция между предприятията. 
Гълъб Донев акцентира и върху значението на приетите промени в Кодекса на труда за ограничаването на недекларирания 
труд, с които за първи път се регламентира наказанието за повторно и системно извършване на подобни нарушения. 
"Справянето с недекларирания труд е един от основните приоритети в дейността на Инспекцията по труда", добави той. 
Министър Донев обърна внимание, че пандемията и силната потребност от сигурност и предвидимост са променили 
отношението на хората към реалното деклариране на труда и доходите. "Безспорно, най-категоричната и най-ефективна 
мярка за справяне с недекларираната заетост са качествените работни места", добави той. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът Радев се срещна със заместник генералния секретар на ООН 
Необходима е всеобхватна и дългосрочна стратегия по демографските въпроси. Това заяви президентът Румен Радев по 
време на среща със заместник-генералния секретар на ООН и изпълнителен директор на Фонда на ООН за населението 
Наталия Канем. 
Държавният глава благодари за възможността България да е домакин на конференцията, посветена на демографските 
предизвикателства и бъдещето на Европа, която ще се проведе следващите два дни в София. 
"Всички виждаме необходимостта от всеобхватна и дългосрочна стратегия по демографските въпроси. Искам да ви уверя 
и вие знаете от нашата съвместна работа, че България осъзнава дълбоко необходимостта от инвестиции в човешкия 
капитал. За посрещане на демографските предизвикателства пред нас и особено за създаване на благоприятна среда за 
децата, жените, младите хора, хората с увреждания и всички уязвими социални групи, така че да постигнем стабилност и 
просперитет в нашето развитие", заяви президентът Румен Радев. 
"Прекрасно е усещането да бъда във вашата хубава страна. И благодаря за това прекрасно чувство да бъда тук за 
първия сняг. Искам да благодаря на вас и на българското правителство и българския народ за усилията за постигане 
на целите на ООН за устойчиво развитие", допълни Наталия Канем, заместник генерален секретар на ООН. 
 
√ Зам.-министър Иван Шишков за фаталния участък на "Струма": Това не е нито магистрала, нито скоростен път 
Заместник-министърът на регионалното министерство Иван Шишков заяви, че за този участък на "Струма" никой 
не е очаквал да бъде в това документално състояние, при положение, че от 2002 година е разрешението за строеж. 
На практика държавата е функционирала в паралелен свят и не е спазвала законите, каза Шишков в сутрешния блок на БНТ 
"Денят започва". 
Тази катастрофа стана повод да направим анализ на този път. Истината е, че това не е нито магистрала, нито скоростен път, 
каза още заместник-министърът. 
По думите му причината пътят да няма Акт 16 е, че когато е правен, се е навлязло в имоти частна собственост, с цел 
допълнително укрепване, с което е започнала дълга сага, която не е завършила и до днес. 
Иван Шишков каза, че ще се предложи законодателен вариант, с който да може всичко това, което държавата е строила 
незаконно на емблематични обекти, да не се налага това строителство да бъде премахвано. 
Един от проблемите в годините назад с пътищата е начинът, по който са поддържани, каза Шишов. 
Цялото интервю вижте във видеото. 
 
√ България излезе от тъмночервената зона 
България излезе от тъмночервената зона. Заболеваемостта в страната е 484 на 100 000 души. 
17 области са в червената зона. 10 все още светят в тъмночервено, а Кърджали е регионът с най-малко заразени. 
2290 души са настанени в интензивни отделения от 1 октомври досега. Според данните в Единния информационен портал, 
119 от тях са били ваксинирани. Това означава, че 95% от хората с нужда от интензивна грижа у нас са неваксинирани. 
През тези два месеца са починали 7510 души, като 481 са били ваксинирани. 86 % от ваксинираните, които са загубили 
живота си са на възраст над 60 години. 
 
√ Турската лира достигна ново рекордно ниско ниво 
Изпадналата в криза турска лира достигна ново историческо дъно, след като президентът Реджеп Тайип Ердоган 
отказа да се откаже от неортодоксалните си възгледи и опасенията си относно бъдещата политика на 
Централната банка на САЩ. 
Тя спадна с над четири процента до 13,43 за долар след поредицата от понижения на лихвените проценти от септември 
насам заради натиска на Ердоган. 
Противно на общоприетото мислене за икономиката, турският президент се обявява против високите лихвени проценти, 
като твърди, че те предизвикват висока инфлация. 
В интервю, публикувано в понеделник, Ердоган заяви, че никога няма да се застъпи за повишаване на лихвените проценти 
въпреки новата валутна криза и необузданата инфлация. 
През октомври ръстът на потребителските цени достигна почти 20%, а официалните данни, публикувани в петък, се очаква 
да покажат, че през ноември инфлацията отново се е повишила. 
От началото на 2021 г. лирата е загубила близо 45% от стойността си спрямо долара. 
Основният лихвен процент беше намален от 19% през септември на 15% след три решения на Централната банка. 
Във вторник вечерта върху слабостта на лирата изглежда повлияха и опасенията, че Федералният резерв на САЩ може да 
затегне паричната политика по-рано от очакваното. 
Но турската валута вече губеше стойност спрямо долара, след като в местна медия се появи информация, според която 
ръководителят на отдела за пазарите на Централната банка вече не изпълнява длъжността си. 
 

https://bntnews.bg/news/zam-ministar-ivan-shishkov-za-fatalniya-uchastak-na-struma-tova-ne-e-nito-magistrala-nito-skorosten-pat-1177141news.html
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БНР 
 
√ Румен Радев открива международна конференция по демографската устойчивост  
Президентът Румен Радев ще открие в София международна конференция по демографската устойчивост. Във форума, 
който е под патронажа на държавния глава, ще участва заместник-генералният секретар на Организацията на обединените 
нации и изпълнителен директор на Фонда на ООН за населението Наталия Канем. 
Конференцията ще даде възможност за обмен на опит, за да се намалят отрицателните последици от демографските 
промени. 
За първи път представители на страни от Европа и Централна Азия се събират на министерско ниво под егидата на ООН, за 
да обсъдят в по-широк план последиците от негативните демографски тенденции и възможностите за преодоляването им. 
С форума ще се създаде началото на десетилетия за демографска устойчивост. Вчера при разговора си със заместник 
генералния секретар на ООН Наталия Канем президентът подчерта, че последователните социално-икономически 
политики са важни за преодоляване на демографската криза. 
„Всички виждаме необходимостта от всеобхватна и дългосрочна стратегия по демографските въпроси.  България съзнава 
дълбоко необходимостта от инвестиции в човешкия капитал за посрещане на демографските предизвикателства пред нас 
и особено за създаване на благоприятна среда за децата, жените, младите хора, хората с увреждания и всички уязвими 
социални групи, така че да постигнем стабилност и просперитет в нашето развитие“. 
 
√ Магдалена Костова: Близо 22% от хората у нас са над 65 години 
Стартира Международна конференция по демографска устойчивост 
Covid-19 увеличи общата смъртност в страната 
В София започва Международна конференция по демографската устойчивост. Във форума, който е под патронажа на 
държавния глава, ще участва заместник-генералният секретар на Организацията на обединените нации и изпълнителен 
директор на Фонда на ООН за населението Наталия Канем. 
Конференцията ще даде възможност за обмен на опит, за да се намалят отрицателните последици от демографските 
промени. 
За първи път представители на страни от Европа и Централна Азия се събират на министерско ниво под егидата на ООН, за 
да обсъдят в по-широк план последиците от негативните демографски тенденции и възможностите за преодоляването им. 
Темата коментира в “Нашият ден“ Магдалена Костова, директор на дирекция „Демографска и социална статистика“ в НСИ. 
“Ясно е, че имаме демографски проблеми и не само ние, а всички европейски страни – застаряване и ниска раждаемост. 
Но тези проблеми са обратими и биха могли да се решат с подходящи политики и мерки. 
Знаем, че нашето население застарява и намалява, почти 22% от хората в страната са на възраст 65 и повече години. Този 
дял ще се увеличава, ако се запазят текущите демографски тенденции. Това е проблем, от една страна, от друга – трябва 
да има подходящи инициативи, които да управляват този процес и да превърнат проблема в полза за 
обществото. Възрастните хора да бъдат включени в социалния живот и пазара на труда и да им бъдат осигурени достойни 
условия за живот. 
Същото може да се каже и за раждаемостта – да, ниска е в България, но проучвания показват, че репродуктивните нагласи 
на населението са по-високи. Хората искат да имат две и три деца, но нещо им пречи да осъществят нагласите си и те имат 
по едно. Необходимо е да се проучи в дълбочина какви са причините за това и да се повлияе на този процес." 
Смъртността 
"България има изключително висока смъртност. Covid-19 повлия на този процес в последните две години и увеличи общата 
смъртност в страната. 
Миналата година имахме изключително висока смъртност, особено в седмиците с вълна на Covid. За съжаление 
тенденцията тази година продължава. Трудно е да се определят факторите, които влияят на това. Освен починалите от 
Covid, имаме и допълнително увеличение на смъртността. Може би хора, които не успяват да стигнат до болница, не се 
грижат достатъчно добре за себе си и не смеят от страх да отидат на прегледи." 
Преброяване на населението 
"До края на годината ще имаме съвсем предварителни данни, които да обявим пред обществеността. Очакванията ни от 
електронното преброяване не се сбъднаха. Много беше нисък делът на участващи. Което сега ни поставя в ситуация, че 
имаме много информация, събрана на хартиени носители и хартиени преброителни карти, която трябва да се въведе. Това 
са 3 млн. карти, така че ще ни трябва известно време да въведем тази информация, да я валидираме, да я оценим като 
обхват и точност. 
Надяваме се след средата на следващата година да започнем да публикуваме вече окончателни резултати от 
преброяването." 
Чуйте Магдалена Костова в звуковия файл. 
 
√ Очаква се над 0,5 млрд. лв. бюджетен излишък в края на ноември 
Над половин милиард лева излишък в хазната се очаква към края на ноември, сочат предварителните данни на 
Министерството на финансите. 
Това ще бъде намаление спрямо октомври, тъй като окончателните сметки към края на десетия месец показват, че 
преизпълнението в хазната надхвърля 700 милиона лева. 

https://bnr.bg/post/101565625/magdalena-kostova-blizo-22-ot-horata-u-nas-sa-nad-65-godini-i-poveche-godini
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Спрямо същия период на миналата година има покачване на събираемостта на данъци и осигуровки, но и по-високи 
разходи, които от министерството обясняват основно с мерките за овладяване на здравната криза и подкрепа на 
засегнатите групи. 
Във фискалния резерв има 11 милиарда лева. 
 
√ Близо 8,5 млрд. лв. разсрочени кредити в края на октомври заради пандемията  
Осем милиарда 437 милиона лева е общият размер на кредитите в края на октомври, които все още са разсрочени заради 
пандемията от Covid-19. 
Около милиард и 800 милиона лева от тях са задълженията на физическите лица, а останалите са на компании. 
Възможността за отсрочване бе до пролетта, но все още има действащи договори в системата. 
Милиард и 200 милиона лева е печалбата на банките към края на десетия месец на годината. 
 
√ Обучението на учениците в дуална форма и практическите занятия могат да се провеждат извън училищата 
От днес извънкласните занимания на учениците в дуална форма на обучение, явяването на изпити и консултациите в 
рамките на учебния процес ще се провеждат в условия на безопасна среда. Това ще става или с щадящ тест или с наличието 
на зелен сертификат. Нови мерки са в сила и по отношение на граничния контрол. 
Ето какво още предвижда наредбата на Здравното министерство: 
Зеленият сертификат или щадящ тест, е условие за връщането на учениците от 5-ти до 12-ти клас в училище. Това 
предвижда заповедта на министерството, която влиза в сила от днес. Присъствието в клас е съобразено и със 
заболеваемостта на 100 000 души население. 
Учениците в дуална форма на обучение ще могат да посещават извънкласни занимания и извън сградата на училищата. 
Това важи и за практическите занятия, индивидуалните консултации с преподаватели, и явяване на изпити.  
Според условието децата, които са се тествали сутринта, следобед няма да правят втори тест, за да посетят извънкласно 
занимание. 
В центровете за подкрепа на личностно развитие, се допускат не повече от пет човека в помещение, при дистанция от 1,5 
метра. 
По отношение на граничния контрол за влизане в страната на българи и чужденци от страни в зелена или оранжева зона, 
това ще става с представяне на сертификат за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от тест. Ако влизащият 
в страната няма нито едно от изброените, се поставя под 10-дневна карантина. За да се освободи от нея, може да се тества 
72 часа след пристигането си, с антигенен или ПСР тест. При влизане от страна в червена зона, ще се допускат български 
граждани и такива със статут на постоянно пребиваващи, медицински  специалисти, медицински научни  работници, 
социални, срещу зелен сертификат. И за тях важи условието за карантина, ако са без сертификат. Допускат се и 
граждани  на  Европейския  съюз,  на  Европейското  икономическо пространство и Швейцария,  на Великобритания и 
Северна Ирландия, също срещу зелен сертификат.  
В червена зона са Мозамбик, Ботсвана, Южна Африка, Лесото, Есватини, Намибия и Зимбабве. От там се допускат само 
български граждани, които се поставят под задължителна 10-дневна карантина. 
 
√ ЦИД организира конференция за енергийната и климатична сигурност 
Центърът за изследване на демокрацията организира конференция, посветена на енергийната и климатична сигурност в 
Европа. Форумът има за цел да очертае рамката на нисковъглеродното бъдеще на България в контекста на глобалната 
енергийна криза. 
По време на конференцията ще бъдат обсъдени различни решения за постигането на въглеродна неутралност до 2050 
година, както и тяхното отражение върху цената на енергията, сигурността на доставките и екологичната устойчивост. 
Форумът ще предостави възможност за обмен на идеи относно изграждането на широк обхват на стратегия в областта на 
енергетиката и климата, чрез която политическият и финансов ресурс да се използва по успешно за преодоляването на 
предизвикателствата пред екологичната, социално-икономическата и дигиталната трансформация на страната.  
 
√ Киев поиска от НАТО санкции за Русия  
Украйна призова НАТО да засили военното сътрудничество с Киев и да подготви пакет от мерки, включително санкции, за 
възпиране на Русия от атаки срещу страната. Изявлението беше направено от украинския външен министър Дмитро Кулеба 
при пристигането му за преговори с първите дипломати на страните от НАТО в Рига. 
Като част от този пакет НАТО трябва да подготви икономически санкции, които да бъдат наложени на Русия, ако тя „реши 
да избере най-лошия сценарий“, и да засили военното и отбранителното сътрудничество с Украйна, каза още Дмитро 
Кулеба. 
За днес в Рига е насрочена среща на генералния секретар на Алианса Йенс Столтенберг и с министъра на външните работи 
на Грузия Давид Залкалиани. 
На пресконференция по-късно днес се очаква държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън да разкаже повече детайли 
от разузнавателната информация за руските намерения спрямо Украйна, с която Вашингтон разполага. 
 
√ Путин: Хиперзвуковото оръжие е руският отговор на разширяването на НАТО на изток 
Създаването на хиперзвуково оръжие е руският отговор на разширяването на НАТО на изток. Това заяви президентът на 
Русия Владимир Путин по време на инвестиционен форум в Москва. 
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Президентът Путин подчерта, че мащабните военни учения на НАТО в близост до руските граници предизвикват 
безпокойство в Кремъл: 
„Защо трябваше НАТО да се разширява към нашите граници? Защо? Отношенията ни бяха почти идилични, особено в 
средата на 90-те години. Бяхме почти съюзници. Не! Въпреки нашите предупреждения, разговори и молби все пак 
натовската инфраструктура се приближи до нашите граници“. 
Владимир Путин обозначи като „червена линия” за Русия евентуалното разполагане на натовски ракетни комплекси на 
територията на Украйна.  
„Създаването на такива заплахи е червена линия за нас. Надявам се, че няма да се стигне дотам. Надявам се, че ще 
надделеят здравият разум и отговорността пред собствената страна и пред международната общност“, посочи той. 
Руският президент заяви още, че не се притеснява от увеличаването на военния потенциал на Китай и че сътрудничеството 
между Москва и Пекин е фактор на стабилност в международните отношения.  
„Ще развиваме отношенията си с Китай така, както намираме за необходимо. Провеждаме регулярни съвместни военни 
учения. Разменяме си делегации. Отношенията са стабилни и нещо повече. Отношенията между Русия и Китай са важен 
фактор за стабилността в целия свят“.  
 
Мениджър 
 
√ Ръст на производствените цени с 3,8% на месечна и 24,1% на годишна база през октомври 
Общият индекс на цените на производител през октомври 2021 г. се увеличава с 3.8% спрямо предходния месец, сочат 
данните на Националния статистически институт (НСИ). 
Повишение е регистрирано в добивната промишленост с 8.8%, при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ - с 6.4%, и в преработващата промишленост - с 2.5%. 
По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на химични 
продукти - с 6.8%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.2%, и производството на основни 
метали - с 3.1%. Намаление на цените се отчита при производството, некласифицирано другаде с 0.5%, както и при 
производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.1%. 
Общият индекс на цените на производител през октомври 2021 г. се увеличава с 24.1% в сравнение със същия месец на 
2020 година. Нарастване на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ с 47.0%, в преработващата промишленост - със 17.4%, и в добивната промишленост - с 14.3%. 
По-значителен ръст в преработващата промишленост е отчетен при: производството на основни метали - с 47.5%, 
производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 25.6%, производството на химични продукти с 24.0%. 
Намаление на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия с 0.4%, както и при обработката на кожи; 
производство на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.3%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2021 г. се увеличава с 4.5% спрямо предходния 
месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 6.9%, в 
добивната промишленост - с 3.2%, и в преработващата промишленост - с 2.8%. 
По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при производството на 
дървен материал и изделия от него, без мебели с 11.1%, и при производството на химични продукти - с 10.7%. Намаление 
е отчетено при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0.3%. 
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2021 г. нараства с 25.2% в сравнение със същия 
месец на 2020 година. Повишение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и 
топлоенергия и газ с 43.4%, в добивната промишленост - с 19.1%, и в преработващата промишленост - с 14.6%. 
Спрямо октомври 2020 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост се наблюдава при: производството 
на основни метали - с 42.5%, производството на химични продукти - с 41.2%, производството на дървен материал и изделия 
от него, без мебели - с 22.7%, производството на електрически съоръжения - с 12.0% 
Индексът на цените на производител на международния пазар през октомври 2021 г. нараства с 2.6% спрямо предходния 
месец, а спрямо съответния месец на 2020 г. е регистриран ръст от 22.4%. 
 
√ БНБ обяви буфера за осем други системно значими банки в България 
Българската народна банка (БНБ) определи като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки, съобщиха от 
институцията. Оттам представиха и ниво на буфер за ДСЗИ на индивидуална и консолидирана основа, приложим към 
общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва: 
 

Банки Размер на буфер за ДСЗИ, считано от 1 януари 2022 г. 

УниКредит Булбанк АД 1,00% 

Банка ДСК АД 1,00% 

Първа инвестиционна банка АД 1,00% 

Обединена българска банка АД 0,75% 

Юробанк България АД 0,75% 
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Райфайзенбанк (България) ЕАД 0,75% 

Българска банка за развитие ЕАД 0,50% 

Централна кооперативна банка АД 0,50% 

 
Оповестяването на решението се извършва един месец след уведомлението до Европейския съвет за системен риск. 
Решението на Управителния съвет на БНБ е взето при спазване на заложените процедури за макропруденциални 
инструменти с Европейската централна банка. 
Разделът за буфера за други системно значими институции на интернет страницата на БНБ е актуализиран съгласно взетото 
решение. 
 
√ S&P Global Ratings потвърди рейтинга на България със стабилна перспектива 
Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на 
България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2'. Перспективата пред рейтинга остава стабилна, съобщава 
Министерството на финансите. 
Според рейтинговата агенция икономическите последици от пандемията са управляеми въпреки значителното 
въздействие в здравен аспект. Възстановеното вътрешно търсене, особено частното потребление, и нарастването на 
усвояването на средствата от ЕС ще повишат перспективите пред растежа в средносрочен хоризонт. Отпуснатите на 
България средства от предишната и настоящата Многогодишна финансова рамка на ЕС, както и допълнителните средства 
по новия инструмент "Следващо поколение ЕС", с които страната ще разполага, се оценяват на около 40 на сто от очаквания 
БВП през 2021 г. 
S&P очаква бюджетният дефицит да остане значителен и през 2021 г., вследствие на мерките за подкрепа по време на 
пандемията. Въпреки че някои мерки се предвижда да продължат и през 2022 г., рейтинговата агенция очаква дефицитите 
да започнат да намаляват от 2022 г., като отбелязват благоразумната фискална политика, която е постигната от няколко 
правителства. Въпреки фискалното разхлабване и нарастването на публичните задължения, нетният държавен дълг на 
страната остава нисък - около 20 на сто от БВП, докато разходите за държавно финансиране са намалели до рекордно 
ниски нива. 
В съответствие с глобалните тенденции S&P отчита, че инфлацията в България се е повишила през 2021 г. поради 
комбинираното влияние от покачването на цените на храните, енергията, както и засиленото вътрешно търсене, което 
влияе на базисната инфлация. Нарастването на цените следва да намалее през втората половина на 2022 г., пише в 
съобщението. 
Външните рискове са управляеми след няколко години на намаление на нетния външен дълг, благодарение на поредицата 
от излишъци по текущата и капиталовата сметки, които рейтинговата агенция очаква да продължат. 
От рейтинговата агенция отчитат като положително и включването на българския лев във Валутния механизъм II и 
присъединяването на България към Банковия съюз през 2020 г. Като ограничения пред рейтинга са оценени БВП на глава 
от населението, който в сравнение със световните стандарти е на умерено равнище, както и оставащите структурни и 
институционални пречки. 
Стабилната перспектива отразява очакването, че икономическото възстановяване на България ще се засили през 
следващите две години, подкрепено от по-нататъшно усвояване на фондове от ЕС. Въпреки че някои мерки за фискално 
подпомагане ще бъдат продължени през 2022 г., от рейтинговата агенция очакват свиване на бюджетните дефицити през 
следващите две години, което ще запази публичния дълг нисък. Стабилната перспектива пред рейтинга отразява и 
очакванията, че икономиката няма да бъде изложена на дисбаланси във външния или финансовия сектор. 
Рейтинговата агенция би повишила кредитния рейтинг, ако икономическото възстановяване на България е съпроводено с 
по-бърза фискална консолидация или се наблюдава по-силна външна позиция на страната спрямо прогнозираната, пише 
в съобщението. В дългосрочен план рейтингът би могъл да бъде повишен при присъединяването на страната към 
еврозоната. Сред факторите, които биха довели до понижение на рейтинга, е по-бавното икономическо възстановяване, 
например, защото преките последици от пандемията ще се окажат по-дълготрайни, отколкото се очаква в момента. Това 
вероятно ще се отрази в забавена фискална консолидация и постоянно нарастващ нетен публичен дълг през следващите 
няколко години. Макар и малко вероятно, в средносрочен план от S&P биха предприели негативни действия по оценката 
на рейтинга, в случай че се появят дисбаланси във финансовия сектор на страната. 
 
√ Едва около 10% от новите учители у нас остават трайно в системата 
Едва около 10% от новоназначените учители в страната остават трайно в образователната система. Повече от половината 
напускат още след първата си година в училище. Най-критична е втората година - след нея си тръгват средно 60% от тези, 
които са се задържали там до този момент. След третата година сменят професията още 56% от новопостъпилите 
педагози. Това сочат данните от проучване на Световната банка (СБ) за периода 2014-2018 г. 
През 2019 г. отпадналите преподаватели след първата година са по-малко - 23%. Това вероятно е резултат от кампанията 
за привличане на млади хора към учителската професия и повишаването на заплатите в образователната система. Този 
ефект обаче може да е временен, ако не се вземат допълнителни марки за задържане на специалистите в системата, 
посочват авторите на изследването. 
Естествено, най-многобройна е групата на напускащите педагози поради пенсиониране. На второ място са учителите във 
възрастовата група 31-40 години. За 2019 г. те са били 18,7% от всички, излезли от училище. Това означава, че системата 
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губи специалисти в най-активната възраст, които имат най-голям потенциал да се развиват и да въвеждат иновативни 
практики, коментират експертите на Световната банка. 
По поръчка на Министерството на образованието и науката (МОН) и с финансиране от Европейската комисия банката 
изготви „Пътна карта на политиките за учители“. Тя беше представена на кръгла маса, организирана от СБ и МОН, 
съобщават от образователното министерство. В центъра на събитието бяха ключовите потребности и политики за 
развитието на учители в България. 
В документа са разписани краткосрочни мерки за квалификация на педагозите спрямо нуждите им и тези на учениците. 
СБ предлага програма за въвеждане на начинаещи преподаватели в учителската професия. Тя ще се основава на 
наставничество през първите две години в училище и ще включва различни мерки за тяхната подкрепа. Заложени са също 
обучения за учителите-наставници, за да бъдат максимално полезни на по-младите си колеги. Целта на друга програма е 
постоянното повишаване на квалификацията на учителите с цел преподаването да стане по-ефективно. Тук фокусът е 
поставен върху повишаване на четивната грамотност на учениците.  
Дългосрочните мерки, предложени от Световната банка, включват подобряване на управленския капацитет и 
преосмисляне на модела за професионално развитие на педагогическите специалисти. Ще бъдат апробирани 
партньорства между различни училища, в рамките на които учители и директори ще обменят добри практики за обучение 
и за управление на образователните институции. 
От Световната банка препоръчват да се създаде звено за събиране на данни за работната сила в образователната система, 
както и механизъм за измерване на компетентностите на база на уменията за преподаване по даден предмет, на 
дигиталните умения, мотивацията, авторитета, ефекта върху ученето на децата и др. 
 
√ 22,2% увеличение на приходите от акциз от алкохолни напитки 
Приходите от акциз от алкохолни напитки за периода май - октомври 2021 г. отчитат ръст от 22,2%, отчитат от Агенция 
"Митници". Оттам отбелязват, че това е най-значимият ръст за последните пет години. Постъпленията в този сегмент са 
най-високи за съпоставимите периоди от 2016 до 2020 г. вкл.  
Положителната тенденция се дължи предимно на освободените за потребление на територията на страната алкохолни 
напитки и оказва влияние на приходите от акциз в цялата група “Алкохол и алкохолни напитки”, които показват ръст от 
14% спрямо май - октомври миналата година и достигат до 175.6 млн. лева.  
Освободените за потребление количества алкохолни напитки, за които е заплатен акциз в периода май - октомври 2021 г., 
са близо 118 000 HTL, което е с над 20% повече от освободеното за потребление количество през съответния период на 
2020 година.   
За първите десет месеца на годината митническите служители са задържали над 45 000 литра етилов алкохол и алкохолни 
напитки при 182 случая. Над 80% от общо задържаните количества са установени във вътрешността на страната. Около 11 
000 литра или  24% от задържания алкохол е открит в частни имоти, най-вече в наливен вид и във връзка с данни за 
търговия. От началото на годината са установени и над 4000 литра наливен алкохол в нерегистрирани казани. 
 
√ Пандемията не е потопила рекламния пазар у нас, обемът му достига 455 млн. лева през 2020 г. 
Инвестициите в реклама през 2020 г. достигат 455 млн. лева – спад с 1,4% спрямо година по-рано заради пандемията от 
COVID-19. Това сочат данните на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). 
Най-много средства – 247 млн. лева, са инвестирали брандовете в телевизия, макар че средствата, вложени в този 
комуникационен канал, бележат спад от 5% в сравнение с 2019-а. На този фон обаче дигиталните медии отчитат ръст от 
малко над 20 млн. лева или 17%, като задържат позицията си на един от най-предпочитаните канали. 
Един от най-големите спадове – 20%, се наблюдава при външната реклама. Дори и при този резултат, тя се нарежда на 
трето място по стойност на инвестициите – 36 млн. лева. Четвърти по обем са рекламите в  радиото с 18.9 млн. лева при 6-
процентов спад. Последни са пресата и кино рекламата, при които средствата са намалели със съответно 25% и 48%. 
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Източник: БАКА 

 
Прогнозата за 2021 г. сочи, че във всички канали, освен в пресата, ще има бързо възстановяване и дори надвишаване на 
нивата от 2019 г., като общите разходи за реклама се очаква да достигнат близо 502 млн. лева. Инвестициите в пресата ще 
намалеят с 10%. 
 

 
Източник: БАКА 

 
И през 2021 г. телевизията ще остане най-предпочитан рекламен канал с близо 54% дял от общите инвестиции. 
Очакванията за медийната инфлация към края на тази година са тя да достигне 10% в телевизията и 13% в дигиталните 
медии, като за поредна година да запази високи нива и в двата канала. При останалите се очаква да не бъде премината 
границата от 4%. Пресата и кино рекламата ще завършат годината с 0%, радиото с 3%, а външната реклама – с 4% инфлация. 
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Прогнозата за следващите 2 години е пазарът постепенно да расте, а през 2023 г. медийните инвестиции да достигнат 
близо 590 млн. лева. От тях повече от половината – 315 млн., ще са насочени към телевизията, която ще продължи да 
държи най-голям дял от пазара. 
Същевременно се очаква дигиталните медии плавно да увеличават дела си и даа достигнат 32,5% в края на следващата 
година. 
Предвижданията са всички канали с изключение на печатните медии да отбележат ръст между 5% и 15% през 2023-та, а 
инвестициите във вестници и списания на свой ред да продължат тенденцията на спад. 
 
√ "Еврохолд" с 49% ръст на приходите на годишна база 
През януари-септември тази година "Еврохолд" реализира приходи от над 1,78 млрд. лв., което e 49 на сто ръст на годишна 
база, съобщават от дружеството.  
Енергийните дружества формират на този етап 18,4 на сто от общите приходи на групата за периода. Печалбата от основна 
дейност на "Еврохолд" се повишава с малко над 123 на сто за година до 157,1 млн. лв., а тази преди лихви, амортизации и 
данъци (EBITDA) достига приблизително 68 млн. лв., което е почти четири пъти повече в сравнение с първите девет месеца 
на 2020 г. Крайният нетен финансов резултат за деветмесечието на тази година е положителен и е в размер на 4,35 млн. 
лв.  
Активите на "Еврохолд" се удвояват в сравнение с декември 2020 г. и вече надхвърлят 3,2 млрд. лв. Собственият капитал 
на дружеството нараства четири пъти до близо 550 млн. лв.  
Всички бизнес сегменти на "Еврохолд" продължават да отчитат увеличение на приходите си и да възстановяват резултатите 
си отпреди пандемията. Постъпленията от застрахователна дейност на групата се увеличават с 22,1 на сто за година до 
приблизително 1,3 млрд. лв. Приходите от застрахователни премии на дъщерната "Евроинс Иншурънс Груп" (EИГ) се 
повишават с 26 на сто за година до 830 млн. лв.  
Останалите бизнес направления от дейността на холдинга - автомобили, лизинг и финансово-инвестиционната дейност, 
групирани съответно в "Авто Юнион" АД, "Евролийз Груп" ЕАД и "Евро-Финанс" АД, регистрират ръст на приходите и 
оперативните си печалби. Резултатите на автомобилния подхолдинг към септември все още не отразяват реализираните 
сделки по продажбата на негови дъщерни дружества по-рано тази година, което е в съответствие със стратегията на 
"Еврохолд" за фокусиране върху застрахователния и енергийния бизнес, пише в съобщението.  
В края на юли притежаваната от "Еврохолд" - Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), придоби седем дружества на 
чешката ЧЕЗ Груп за 335 млн. евро. В резултат на транзакцията холдингът стана мажоритарен собственик на най-големия 
дистрибутор, доставчик и търговец на електрическа енергия в България. EEEC придоби също компания за IT услуги, соларен 
парк, производствена мощност за енергия от биомаса, както и дружеството, което координираше дейността на всички 
подразделения на ЧЕЗ Груп в България, допълват от компанията.  
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√ Инфлацията в Еврозоната достигна исторически връх 
Годишната инфлация в Еврозоната достигна 4,9% през ноември – най-високото ниво, откакто този показател се измерва, 
сочат данните на европейската статистическа служба Евростат. 
Очакванията на анализаторите бяха за инфлацията от 4,5%, като през октомври бе регистрирана годишна инфлация от 
4,1%. 
На месечна основа индексът на потребителските цени (CPI) в Еврозоната нарасна с 0,5% спрямо октомври, когато се повиши 
с 0,8% 
През ноември най-голям принос за повишението на цените в Еврозоната има енергията (27,4% спрямо година по-рано и 
2,9% спрямо предходния месец). При услугите се наблюдава понижение от 0,2% на месечна база и увеличение от 2,7% 
спрямо ноември 2020 г. Цените на неенергийните индустриални стоки пък нараснаха с 0,4% на месечна и с 2,4% на годишна 
база. При цените на храните, алкохола и тютюна повишението с 0,5% спрямо октомври и с 2,2% на годишна база. 
 

 
 
Основната инфлация, която не включва волатилните цени на храните и енергията, се повиши с 2,6% на годишна база и 0,1% 
в сравнение с предходния месец. 
 
√ Директните доставки от Ирландия до ЕС са се увеличили с 50%  
Обемите на стоки, доставяни директно от Ирландия до Европейския съюз по нови фериботни маршрути, са се увеличили 
с 50% през последните шест месеца, тъй като износителите се стремят да избегнат пътуването по суша през 
Великобритания след напускането на блока, предаде „Гардиън“. 
Данни, публикувани от Ирландското бюро за морско развитие (IMDO), показват значителен трафик, отклонен от 
традиционните маршрути между Дъблин и Великобритания към някои от 32 нови фериботни услуги директно до 
пристанища в Белгия и Франция. 
Докладът показва, че обемите на товарите от пристанище Дъблин до Ливърпул и Холихед в Ангълси са намалели с 19% 
през първите три тримесечия на 2021 г. в сравнение с 2020 г. и с 30% по двата маршрута от Рослеър в Югоизточна Ирландия 
до уелските пристанища на Пембрук и Фишгард. 
„Една трета от всички ролкери в Република Ирландия сега оперират по директни маршрути до пристанища в Европейския 
съюз в сравнение с 16% дял през 2019 г.“, казват от IMDO. 
Трафикът за второто и третото тримесечие на тази година показва, че движението от Ирландия към ЕС е нараснало с 52% 
в сравнение с цялата 2019-а. 
Спадът в търсенето на фериботните услуги до Уелс и Ливърпул трупа дивиденти на пристанищата в Северна Ирландия, 
като обемите на товарите са достигнали „безпрецедентни върхове през 2021 г.“ 
Исторически, превозвачите от Северна Ирландия предпочитат маршрута Дъблин-Холихед като най-бързия начин за достъп 
до пазари в южната и югоизточната част на Англия, но сега мнозина избягват линията, за да не се ангажират с „новите 
митнически изисквания между Ирландия и пристанищата на Обединеното кралство“, става ясно от доклада на IMDO. 
Това означава повишаване на трафика в трите пристанища на Северна Ирландия – 15% в Белфаст, 18% в Ларн и 20% в 
Уорънпойнт. 
 
√ Забавянето на зеления преход във Великобритания застрашава 660 хил. работни места 
Британското правителство трябва да ускори усилията си за създаване на т. нар. „зелени работни места“ ако иска да 
постигне целта си от 2 млн. нови позиции до 2030 г. Това се казва в доклад на консултантската компания PwC, цитиран от 
Би Би Си. 
По данните на PwC работните места, свързани със зелената икономика, са представлявали едва 1,2% от всички обяви за 
работа от началото на годината до месец юли. Това се равнява на 124 600 нови работни места. 
Увеличаването на работните места в сектора е част от плана на Лондон за „зелена индустриална революция“. През 
ноември миналата година правителството обяви, че ще похарчи 4 млрд. паунда за създаването на 2 млн. нови зелени 
работни места до 2030 г. Завършилата преди няколко седмици конференция на ООН за климата COP26 отново изведе това 
обещание на преден план. 
Съществуват обаче и много опасения, че този преход места крие рискове, тъй като той ще се отрази на традиционните 
работни места, особено в индустриите с по-голям въглероден отпечатък. Британският конгрес на профсъюзите (TUC) 
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предупреди през септември, че 660 хил. работни места ще бъдат застрашени, ако Обединеното кралство не постигне целта 
си за въглеродна неутралност толкова бързо, колкото други нации. 
Под „зелени работни места“ се разбират тези позиции, които директно допринасят за борбата с климатичните промени, 
макар че много експерти смятат, че в категорията трябва да влизат и онези роли, които подкрепят тези амбиции непряко. 
Сред работните места с пряк принос за борбата с климатичните изменения влизат нисковъглеродно земеделие, отопление 
без емисии и поддръжка на вятърни турбини. В своето прочуване от PWC посочват, че работните места, които подкрепят 
зелената икономика непряко, също трябва да бъдат считани за зелени. 
„Работните места стават по-зелени и това е повод за оптимизъм, но са нужни повече доказателства за разпределението на 
тези възможности. Ако бъдат оставени без надзор, зелените работни места ще се разраснат на най-плодородните места, 
но може би не там, където са най-нужни“, коментира Кевин Елис, председател на PwC UK. 
„Предприемайки действия сега ние имаме голяма възможност да ребалансираме икономиката и да гарантираме 
справедливо разпространение“, добави той. 
 
√ Спад на борсите в Европа заради опасенията около Омикрон 
Европейските акции се понижиха в ранната търговия във вторник и бяха на път да завършат месеца със спад от 3%, след 
като производителя на ваксини Moderna постави под въпрос ефективността на ваксините срещу COVID-19 в битката с новия 
вариант Омикрон, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 6,28 пункта, или 1,34%, до 460,96 пункта, достигайки най-ниското си 
ниво от близо седем седмици. Немският показател DAX се понижи с 234,89 пункта, или 1,54%, до 15 046,07 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 заличи 85,44 пункта от стойността си, или 1,2%, достигайки ниво от 7 
024,51 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 98,33 пункта, или 1,45%, до 6 677,92 пункта. 
„Чуваме две страни на историята за Омикрон. От една страна става въпрос за силно заразен вариант, така че естествено 
имате ходове за избягване на риска на пазара. От друга страна ефектът му върху хората, които са ваксинирани, е много по-
лек“, коментира Даниела Сабин Хатхорн , пазарен анализатор в IG. 
„Тази двойственост се отразява в акциите, където виждаме големи ходове за намаляване на риска, водени от заглавия в 
медиите, последвани от корекции на следващия ден“, добави тя. 
Индексът на петролните и газовите компании SXEP се понижи с 2,66%, следвайки поевтиняването на петрола, докато 
банковият индекс SX7P отчет спад от 1,30%, достигайки най-ниското си ниво от повече от два месеца. 
Туристическият индекс SXTP се понижи с 2,73%, след като британския авиопревозвач easyJet  отчете по-слабо търсене на 
билети за първото тримесечие на 2022 г. след появата на новия вариант на коронавируса. Акциите на easyJet поевтиняха с 
2,96%. Индексът е на път да запише най-лошия си месец от разгара на пандемията през март 2020 г., изтривайки над 20%  от 
стойността си през ноември. 
„Инвеститорите преценяват какво означава всичко това за икономическия растеж и паричната политика, но в крайна 
сметка, освен ако не влезем отново в тотален локдаун, все още има положителна инерция за европейските акции по пътя 
към 2022 г.“, каза Хаторн. 
Акциите на производителят на видеоигри CD Projekt поевтиняха със 7,95%,  до дъното на полския индекс на сините чипове 
WIG20, след като печалбата й за третото тримесечие се оказа значително под очакванията на анализаторите. 
Цената на книжата на испанския моден гигант Inditex се понижи с 4,55%, след като той съобщи, че Марта Ортега, дъщеря 
на основателя на компанията  Амансио Ортега, ще замени Пабло Исла, който успешно ръководи компанията в 
продължение на десетилетие. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в понеделник, възстановявайки се частично от 
мащабната разпродажба в петък, след като президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че за момента не се готвят нови 
икономически блокади заради варианта Омикрон на коронавируса, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 236,6 пункта, или 0,68%, до 35 135,94 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 60,65 пункта, или 1,32%, до 4 655,27 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна с 291,18 пункта, или 1,88%, до 15 782,83 пункта. 
„Ако хората са ваксинирани и носят маските си, няма нужда от локдаун“, каза Байдън на пресконференция в понеделник. 
Байдън каза също, че няма да има нови ограничения върху пътуванията. 
В петък индексите се сринаха заради новината за Омикрон, като Dow записа най-лошия си ден от октомври 2020 г., 
заличавайки 905 пункта от стойността си, или 2,5%. S&P 500 се понижи с 2,3%, а Nasdaq Composite – с 2,2%. 
„Все още има повече въпроси, отколкото отговори, що се отнася до варианта Омикрон, но след случилото се в петък 
днешният ръст е добре дошъл“, коментира Райън Детрик от LPL Financial. „Виждали сме как други варианти причиняват 
сътресения, но след известно време нещата се успокояват и продължават напред. Оптимистично настроени сме, че този 
случая също ще бъде такъв“, добави той. 
Технологичните гиганти бяха сред най-големите печеливши в понеделник. Акциите на Tesla, Microsoft, Apple и Amazon 
поскъпнаха съответно с 5,09%, 2,11%, 2,19% и 1,63%. Цената на книжата на Twitter обаче се понижи с 2,74% на фона на 
новината, че главният изпълнителен директор на компанията Джак Дорси се оттегля от поста. Той ще бъде наследен от 
досегашния технически директор Параг Агравал. 
Свързаните с пътуванията акции също се възстановиха частично. Цените на книжата на United Airlines Iи Royal Caribbean 
поскъпнаха с 0,66% и 2,81% 
Най-големи загуби в Dow регистрира Merck, чиито акции поевтиняха с 5,39%, след като Citi понижи оценката си за книжата 
на компанията. 
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Междувременно доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа отново прескочи прага от 1,5%, след 
като в петък инвеститорите се пренасочиха към облигациите за убежище. На този фон акциите на Wells Fargo и PNC Financial 
поскъпнаха с 1,51% и 0,39%. 
Цената на книжата на Moderna се повиши с 11,8%, след като в петък нарасна с над 20%. Производителите на ваксини казват, 
че вече провеждат тестове на новия вариант Омикрон. 
Смесени резултати в Азия 
Водещите индекси на фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока във вторник, след като 
инвеститорите в региона продължиха да следят развитието на новините около варианта Омикрон на коронавируса, 
предаде Си Ен Би Си. 
На пазара се отразиха и данните за промишлената активност в Китай. Промишленият PMI индекси се повиши до 50,1 пункта 
през ноември спрямо 49,2 пункта през ноември, очакванията бяха за ниво от 49,6 пункта. Границата от 50 пункта разделя 
растежа от свиването. 
На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 1,19 пункта, или 0,03%, до 3 563,89 пункта, 
докато по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 2,33 пункта, или 0,09%, до 2 519,27 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng изтри 376,98 пункта от стойността си, или 1,58 %, завършвайки сесията при ниво от 23 476,26 пункта. 
Листнатите в Хонконг акции на технологичния гигант Metiuan поевтиняха със 7%, след като компанията отчете загуба от 19 
млрд. юана (1,56 млрд. долара) за тримесечието, завършило на 30 септември. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 записа спад от 462,16 пункта, или 1,63%, до 27 821,76 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи със 70,31 пункта, или 2,42%, до 2 839,01 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 регистрира ръст от 16,2 пункта, или 0,22%, до 7 256 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия вчера. Основният индекс SOFIX 
регистрира спад от 5,71 пункта, или 0,92%, до 616,51 пункта. BGBX40 се понижи с 0,79 пункта, или 0,57%, до 138,99 пункта. 
BGTR30 изтри 1,53 пункта от стойността си, или 0,23%, достигайки ниво от 667,86 пункта. BGREIT отчете спад от 0,45 пункта, 
или 0,27%, до 165,36  пункта. 
 
√ Петролът поскъпна преди срещата на ОПЕК  
Цените на петрола с повишиха с над 3% в ранната търговия в сряда, възстановявайки част от загубите от предходната сесия, 
докато големите производители се подготвят да обсъдят как да отговорят на заплахата, която варианта Омикрон носи за 
търсенето на гориво. 
Към 8:40 часа българско време сортът Брент поскъпна с 2,42 долара, или 3,50%, до 71,5 долара за барел, след като във 
вторник поевтиня с 3,9%. Цената на американският лек суров петрол WTI се повиши с 2,15 долара, или 3,25%, до 68,33 
долара за барел, следвайки спад от 5,4% предходната сесия. 
Днес ще се проведе среща на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), а утре ще има такава и със 
съюзниците на групата, начело с Русия, известни като формата ОПЕК+. 
Макар че някои анализатори очакват ОПЕК+ да замрази плановете си за увеличаване на доставките с 400 хил. барел на ден 
през януари заради потенциалният удар върху търсенето от новите ограничения на пътуванията, въведени с цел 
предотвратяване на разпространението на варианта Омикрон, няколко министри от ОПЕК+ заявиха по-рано, че няма нужда 
от промяна на курса. 
„След като САЩ и други страни се договориха да освободят петрол от стратегическите си запаси, за да понижат цените, и 
тъй като те вече паднаха от 85 долар на барел до към 70 долара, от ОПЕК може да преосмислят стратегията си“, коментира 
Снил Катке от Kotak Securities. 
Дори ако ОПЕК+ реши да продължи с планираното увеличение на доставките през януари, производителите може да се 
затруднят с покриването на тези квоти. 
Проучване на Ройтерс установи, че ОПЕК е изпомпвала 27,74 милиона барела петрол  на ден през ноември, което е с 220 
хил. барела дневно повече в сравнение с предходния месец, но под увеличението от 254 хил. барела на ден, разрешено 
за членовете на ОПЕК съгласно споразумението с ОПЕК+. 
В знак на понижено търсене, данните на Американския петролен институт показват, че запасите от суров петрол в САЩ са 
се понижили със 747 хил. барела през седмицата, приключила на 26 ноември. Очакванията бяха за спад от 1,2 млн. барела. 
 
3e-news.net 
 
√ Спад с 1%: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 378.58 лв. за MWh с ден за доставка 30 ноември 
2021 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 378.58 лв. за MWh и количество от 74 077.50 MWh с ден за доставка 30 ноември 2021 г., сочат данните от 
търговията. Това е понижение с 1% спрямо стойността при затварянето на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 456.18 лв. за MWh, при количество от 37 580.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (36 497.40 MWh) е на цена от 300.98 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 245.63 лв. за MWh и количество от 3144.6 MWh. 
Най-ниската стойност – 221 лв. за MWh при обем от 2926.3 MWh е отчетена в 04 часа. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната в 18 часа – 620.7  лв. за 
MWh при количество от 3081.2 MWh.  Висока остава и стойността, отчетена за 09 часа – 486.1 лв. за MWh (3143.9 MWh). 
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В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент спада рязко до 231.98 лв. за MWh при количество 2889.2 
MWh. 
Спрямо стойността от 382.57 лева за MWh или 195.60 евро за MWh за 29 ноември 2021 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 30 ноември спада до  193.56 евро за MWh (понижение с 1 %), според 
www.energylive.cloud, или 378.58 лв. за MWh по данни на БНЕБ. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 29 ноември 2021 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 643.40 MWh при средно претеглена дневна цена от 151.53 лв. за MWh. 
 
√ Участието на базовите централи в енергийния баланс от началото на годината към 28 ноември нараства с 14.15 % 
За аналогичния период на предходната 2020 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа намалява с 5.37 на сто, в 
разпределителната – с 1.74 процента 
Производството на електроенергия продължава да се повишава. Положително остава и потреблението на електроенергия, 
но предвид по-ранни отчетни периоди се наблюдава слаба промяна в посока надолу. Салдото (износ-внос) продължава 
да се подобрява, но с по-бавни темпове. Делът на базовите централи също върви нагоре, но и тук темпът е по-забавен. 
Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи остава на минус. 
Водноелектрическите централи (ВЕЦ) все още остават с много висок дял в процентно отношение и държат лидерското 
място. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от първи 
януари до двадесет и осми ноември от настоящата 2021 г. (01.01.2021 г. – 28.11-2021 г.) спрямо аналогичния период на 
2020 г. 
Производството на електроенергия за времето от първия ден на януари до двадесет и осмия ден на месец ноември тази 
година нараства с 15.81 % спрямо предходната - до обем от 42 368 298 MWh (плюс 15.76 % отчетени през предходния 
период от 1 януари до 21 ноември т.г.). За сравнение, за посочения сравняван период производството на електроенергия 
е било в обем от 36 584 708 MWh. 
Потреблението на електроенергия остава положително и за посочения период от началото на настоящата година почти 
към края на предпоследния месец на годината (28.11) се повишава (плюс) с 4.39 % спрямо същото време година по-рано 
(плюс 4.63 % през предходния отчетен период). Така например, ако през посочения период на миналата 2020 г. 
потреблението на електроенергия е било в обем от 33 330 758 MWh, то през настоящата 2021 г. вече достига до 34 792 647 
MWh. 
Салдото (износ-внос) остава положително и достатъчно високо в процентно отношение спрямо аналогичния период на 
2020 г. Според данните на системния оператор, за периода от 1 януари до 28 ноември тази година салдото (износ-внос) се 
увеличава (плюс) със 132.81 % до обем от 7 575 651 MWh (плюс 129.00 % седмица по-рано). Година по-рано през същия 
отчетен период салдото (износ-внос) е възлизало на 3 253 950 MWh. 
Участието на базовите централи продължава да расте като за времето от началото на годината почти до края на 
предпоследния месец от настоящата година достига до плюс 14.15 %, или до обем от 34 817 792 MWh (плюс 13.98 % 
седмица по-рано). През сравнявания отчетен период на предходната година базовите централи са участвали с 30 500 935 
MWh. 
Делът на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава на минус, и ако се погледнат по-ранни отчетни периоди 
сякаш няма съществено изменение. 
Участието на ВЕИ в преносната система за сравнявания период от първия ден на януари до двадесет и осмия ден на месец 
ноември спада (минус) с 5.37 % до обем от 1 140 971 MWh (минус 5.67 % отчетени преди седмица). Според данните на 
системния оператор, през същия период година по-рано ВЕИ са участвали в преносната система с обем от 1 205 664 MWh. 
По-лошите данни  в частност се дължат на минусовия дял на вятърните (минус 7.17 %) и фотоволтаични (минус 3.98 %) 
мощности, а също така и на биомасата (минус 0.17 %). 
Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа също продължава да държи минусово ниво. Така за времето от 1.01 до 28.11 
тази година  спрямо аналогичните дни на предходната 2020 г. този дял намалява (минус) с 1.74 % до обем от 1 767 106 
MWh (минус 1.65 % отчетени през предходната седмица). За сравнение, през посоченото време, но година по-рано делът 
на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от 1 798 313 MWh. Този спад в частност се дължи на по-лошите данни за 
участието на вятърните мощности (минус 6.01 %) и биомасата (минус 4.40 %), въпреки положителните данни за 
фотоволтаичните мощности (плюс1.25 %). 
Водноелектрическите централи продължават да държат лидерско място по участие. Така за времето от първия ден на 
януари до двадесет и осмия ден на месец ноември делът им расте до (плюс) 50.74 % или до обем от 4 642 429 MWh (плюс 
51.92 % седмица по-рано). През аналогичния период на предходната 2020 г. ВЕЦ са участвали с обем 3 079 796 MWh. 
 
√ Кадри Симсон: Растежът, иновациите и целта за нетни нулеви емисии връщат ядрената енергия в центъра на 
дискусията за енергийния преход 
Близо 15 % от електроенергията в Европейския съюз ще се произвежда от ядрената енергетика, смятат от Европейската 
комисия (EК). Това става ясно от речта на еврокомисаря по енергетика Кадри Симсон пред участниците в изложението за 
ядрена енергетика, което се провежда във Франция. 
„Условията на разговора за ядрената енергия в Европа се променят. Според мен тази промяна се дължи на три фактора. 
Първият и най-важен е предизвикателството по отношение на променящият се климат“, заявява Кадри Симсон. Вторият 
фактор е бързата технологична иновация, а третият – ядрената енергия отговаря на предизвикателството и растежа на 
конкурентоспособността. 
За пръв път се признава значението на индустрията. 
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„В основните си сценарии предвиждаме около 15 % дял на ядрената енергия в страните от ЕС през 2050 година“, припомня 
еврокомисарят. „Но преминаването към нарастващ дял на периодично производство на енергия носи предизвикателства. 
Предизвикателството за масово внедряване на възобновяеми енергийни източници, за да се стигне до нетна нула, 
предизвикателството на променливостта, предизвикателството на съхранението. 
Налице е нарастващо чувство за реализъм относно необходимостта от допълване на възобновяемите енергийни 
източници с производството на електроенергия от базово натоварване. Това води до подновен интерес към ядрената 
енергия като част от новото енергийно бъдеще“, заявява еврокомисарят като признава, че в момента ядрената енергия е 
най-разпространеният нисковъглероден източник с базово натоварване, което е необходимо за стабилността на 
електрическата мрежа от една страна и от друга помага за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. 
Не се уточнява какъв е дела на ядрената енергия в ЕС  в момента. Симсон обаче заявява, че според докладите на 
индустрията на 28-те страни на Европейския съюз (с изключение на вече излязлата от ЕС Великобритания), през 2019 
година в сектора на атомната енергетика работят над 350 хиляди души. Косвено този сектор поддържа още 1 милион 
работни места в други сектори. Според еврокомисаря секторът през 2050 година секторът може да нарасне и да поддържа 
над 1,3 млн. работни места, ако бъдат осъществени планираните към настоящия момент инвестиции. 
Европейската комисия смята, че основа на бъдещата енергийна система ще бъдат възобновяемите енергийни източници. 
Страните от Европейския съюз имат ангажимент съвместно да намалят през 2030 г. 55 % от вредните емисии от нивото от 
1990 година. ЕС се стреми към посочената дата дела на възобновяемата енергия в енергийната система да е не по-малко 
от 40 %, а 65 % от електроенергията трябва да се произвежда чрез ВЕИ. 
Увеличеното потребление на енергия от ВЕИ обаче е свързано с редица проблеми. 
На този фон „се възобновява интереса към ядрената енергия като част от новото енергийно бъдеще“ на Европейския съюз. 
„Взети заедно, растежът, иновациите и целта за нетни нулеви емисии връщат ядрената енергия в центъра на дискусията 
за енергийния преход“, заявява еврокомисарят. 
„Факт е, че ядрената енергия в момента е най-разпространеният нисковъглероден източник, осигуряващ базовото 
натоварване, необходимо за стабилността на мрежата“, заявава Кадри Симсон. 
 
√ Слабо повишение на енергийните цени в региона, но рязък спад в Германия за началото на декември 
Румънската OPCOM затвори при цена от 198,94 евро/мвтч, а гръцката HENEX е с цена от 236,57 евро/мвтч за базова 
енергия 
Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента „Ден напред“ при цена за базова енергия от 198,94 евро/мвтч. Това 
сочат данните на борсата за 1 декември 2021 г. Цената за пиковата енергия е 250,93 евро/мвтч, а извънпиковата енергия 
е 146,96 евро/мвтч. Най-високата цена от 334,03 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 4 ч и тя ще 
бъде 53,16 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 75 671,7 мвтч. 
На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 1 декември ще бъде 236,57 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем 
електроенергия е за 153,90 гвтч. Максималната цена ще бъде 334,03 евро/мвтч в 19 ч. Минималната цена ще бъде в 1 ч , в 
4 ч и в 12 ч тя ще бъде 184,82 евро/мвтч. 
При унгарската енергийна борса HUPX цената на базовата енергия за 1 декември е 244,34 евро/мвтч. Пиковата енергия 
пък се търгува за 291,02 евро/мвтч. Най-високата цена от 334,03 евро/мвтч ще бъде в 19 ч. Най-ниска пък ще бъде цената 
в 3 ч и тя ще бъде 124,04 евро/мвтч. Търгуваните обеми ще бъдат 95 877,6 мвтч. 
Базовата цена на електроенергията за 1 декември на Словашката енергийна борса е 212,25 евро/мвтч. На Чешката 
енергийна борса базовата цена ще бъде 202,78 евро/мвтч.  Най-високата цена в Братислава ще бъде в 19 ч и тя ще е 334,03 
евро/мвтч. Най-високата цена в Прага ще бъде в 17 ч и тя ще е 300,00 евро/мвтч.  Най-ниска ще бъде цената в двете 
държави в 24 ч тя ще бъде 78,27 евро/мвтч. 
На Австрийската енергийна борса цената за базова енергия за 1 декември е 243,94 евро/мвтч. Пиковата цена ще бъде 
290,21 евро/мвтч. Търгуваният обем при базовата енергия е 94 329,8 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 19 ч и тя 
ще достигне 334,03 евро/мвтч. Най-ниската цена се очаква в 3 ч тя ще бъде 124,04 евро/мвтч. 
На Германската енергийна борса цената за базова енергия ще е 91,00 евро/мвтч на 1 декември. Пиковата цена ще бъде 
88,77 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 557 834,9 мвтч. Най-висока се очаква да бъде цената в 1 ч и 
тя ще достигне 127,25 евро/мвтч. В 22 ч се очаква и най-ниската цена от 70,43 евро/мвтч. 
Цената за базовата енергия на Италианския енергиен пазар ще бъде 280,46 евро/мвтч на 1 декември. Общият изтъргуван 
обем електроенергия е за 914,16 гвтч. Най-високата цена ще бъде в 20 ч и ще е 350,00 евро/мвтч. Най-ниска ще бъде цената 
в 5 ч и тя ще бъде 199,10 евро/мвтч. В Италия ще бъде и най-високата цена на електроенергията за цяла Европа в този ден. 
 
√ Финландски медии: Цените на електроенергията чупят рекорди 
Стойността на електричеството във Финландия отбелязва нови рекорди за последните години, надхвърляйки 400 евро за 
MWh в пиковите часове на потребление в понеделник, според данни на борсата Nord Pool. Финландия е енергийно 
зависима и 10 % от електроенергията се доставят от Русия. Най-високата цена на електроенергията е регистрирана на 29 
ноември в 18 часа – 422 евро за MWh (с данъци). В 19 часа е спаднала до 410 евро. Данните за цените са 5 пъти по-високи 
отпреди година, пишат финландските медии. 
Експертите свързват повишението на цените с високите стойности на електроенергията в Централна Европа, където големи 
количества електричество се произвеждат от природен газ, чиято цена нарасна съществено. Очаква се, че цените на 
електроенергията във Финландия ще останат високи до лятото на следващата година, поне докато не бъде пусната в 
експлоатация АЕЦ „Олкилуото-3“, допълват местните издания. 
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„Според прогнозата, високата цена на електроенергията ще се запази и през зимата и ще започне да намалява през 
пролетта. Вероятно тя няма да е така висока, както сега, но най-общо ще остане повишена. Финландия зависи много от 
вноса. През зимния период се нуждаем от енергия от съседните страни. Но ако пазарът на електроенергия и вътрешното 
производство на електричество работят нормално, то и през следващата зима електроенергията ще е достатъчно“, 
отбелязва за финландските медии мениджърът на Fingrid,Мико Хейкила. 
Според  Fingrid дела на електричеството от Русия в потреблението на страната през 9-те месеца на 2021 г. е било от 
порядъка на 10 %. При това средната цена на електроенергията от там е струвала 57,98 евро за MWh. Основен експортьор 
на електроенергия  за Финландия е руската компания „Интер РАО“, на която според данните на Финландия се падат около 
37 % от износа.   
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Началникът на Военномедицинска академия ген.-майор проф. Венцислав Мутафчийски - специално интервю в 
„Денят започва" 

- Какво установи проверката на МРРБ на фаталния участък на АМ „Струма" 
- Защо бременна жена пропадна в шахта в центъра на София? 
- Подробности за схемата за фалшиви сертификати - на живо от Пловдив 
- Заместник-генералният секретар на ООН Наталия Канем за демографските предизвикателства пред България 

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

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

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

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Какво показва проверката на властите за катастрофата с 45 жертви на магистрала „Струма"? Разговор с министъра 

на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова. 
- Нов сблъсък между ГЕРБ и служебния кабинет. Има ли злоупотреби и еднолично управление в ДКК - холдинга, 

който управлява стотици милиони активи? 
- Нова схема за измама. Мними цветарки влизат в домовете на възрастни хора, с цел да ги ограбят. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Гешев в Киев заради Брендо, обсъжда с украинския си колега как да ни го върнат 
в. 24 часа - И все пак Нинова шеф на парламента 
в. Монитор - 54-годишните крепят БГ икономиката 
в. Телеграф - Молим дядо Коледа за яхта и ферари 
в. Телеграф - Снегът чупи дървета, трамваи закъсаха 
в. Труд - Радев и Нинова в cхватка за кабинет 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Министър Везиева им поиска оставките заради решението 
в. 24 часа - 4-ма лекари от Раковски и Асеновград арестувани за 250 фалшиви сертификата 
в. Монитор - Само 13 от 1011 начинаещи учители не са напуснали 
в. Монитор - Смъртоносната отсечка на АМ "Струма" незаконна 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Кристиан Вигенин, зам.-председател на БСП: Лидерите трябва да получат солидни позиции - в кабинета или в 
парламента, като гаранция за силния ангажимент на всяка от 4-те партии 
в. Монитор - Проф. Ива Христова, директор на НЦЗПБ: Омикрон ще е с по-голям размах и по-голям брой заразени 
в. Телеграф - Ексдепутатът от СДС д-р Васил Михайлов-Нубиеца: Кабинет ще има с цената на недопустими компромиси 
в. Труд - Калоян Методиев, директор на институт "Рего", пред "Труд": Угоените от служебната власт ще драпат за нея със 
зъби и нокти 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Мерките, които договориха - 4 смели, 7 за баланс и 5 за добро впечатление 
в. 24 часа - За да остане кризата в миналото -спешна промяна на бюджета, а за работодателите всеки ден забавяне е 
пропуснат шанс 
в. Монитор - Първият сняг пак ни изненада 
в. Телеграф - Глоби заради снега, но не символични 
в. Труд - Четворната коалиция носи нестабилност 
в. Труд - Коалицията като политически алъш-вериш 
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√ Предстоящи събития в страната на 1 декември 
София. 

- От 10.00 ч. в Гранд хотел Милениум президентът Румен Радев ще открие международна конференция на тема „Да 
изградим демографското бъдеще на Европа: Пътища за обществата за просперитет в свят на бърза демографска 
промяна". 

- От 10.00 ч. в сградата на Министерски съвет ще се проведе заседание на служебното правителство. 
- От 14.30 ч. в СБАЛАГ „Майчин дом" министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров ще присъства на 

откриването на ремонтирания 12-и етаж на Послеродовото отделение на болницата. 
- От 10.00 ч. в зала „Слънце" на Българската стопанска камара ще се проведе работна дискусия на тема: 

„Професионално управление на жилищните сгради - необходимост от обновяване за енергийна ефективност". 
- От 11.00 ч. в зала „Средец" на София Хотел Балкан ще се състои международна конференция на тема „Перспективи 

пред енергийната и климатичната сигурност в Европа". 
- От 11.00 ч. пред входа на ГРАО в сградата на МРРБ ще се проведе брифнг на Европейска гражданска инициатива 

„Да спасим пчелите и земеделските стопани"относно внесени от МЗХГ предложения, касаещи сектор 
„Пчеларство". 

- От 14.00 ч. във „Фейсбук" страницата на Националната мрежа за децата ще се състои уеб-конференция на тема 
„COVID-19 и правата на децата". 

- От 17.30 ч. в зала „Риби" на Националния природонаучен музей при БАН ще бъде открита витрина по повод 
Международния ден на Антарктида. 

- От 14.00 ч. в БТА ще се състои пресконференция на тема „Ще има ли демокрация след COVID-19?". 
- От 18.30 часа в Народен театър „Иван Вазов" ще се проведат официална церемония и тържествен концерт по 

повод 25 години от възстановяването на дейността на Върховния административен съд. 
*** 
Бургас. 

- От 11.00 ч. в Културния дом на нефтохимика Тракийско дружество „Странджа" ще отбележи 125 години Тракийско 
движение в България. 

- От 18.00 ч. в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще бъде представена книгата „Ръководство на 
ларингенктомирания" на Ицках Брук (САЩ). 

*** 
Велико Търново. 

- От 17.00 ч. до голямата елха пред Общината ще бъдат запалени коледните светлини във Велико Търново. 
*** 
Видин. 

- От 16.00 ч. в „Зала за изяви" към отдел „Заемна за възрастни" на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев"-
Видин ще се проведе обучението „Застъпници за природата". 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 ч. във „Фейсбук" страницата на ОИЦ - Добрич ще бъде представен онлайн проекта на Споразумението за 
партньорство на България за програмен период 2021-2027 г. 

- От 10.30 ч. ще се състои онлайн занимание с деца през сайта Книговище. 
- От 12.00 ч. на пл. „Стария орех" пред входа на Градски парк „Св. Георги" ще се състои Информационна кампания, 

посветена на Световния ден за борба с ХИВ/СПИН. 
- От 14.30 ч. на пл. „Стария орех" ще се състои събитие по пресъздаване от младежи на Червената лента - символ на 

солидарността с ХИВ-позитивните и болните от СПИН 
- От 16.30 ч. във фоайето на Огледална зала „Нели Божкова ще се състои концерт на Български камерен оркестър - 

Добрич с диригент Иван Янакиев. 
*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 ч. в Културен център „Стара Загора" ще се състои благотворителен концерт. 
- От 19.00 ч. в Оперния театър ще се състои песенен цикъл на Франц Шуберт по стихове на Вилхелм Мюлер. 

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

