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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
НОВА ТВ 
 
√ Експерти: Минималната работна заплата да се определя по икономически дейности 
Разговор с председателя на УС на АИКБ Васил Велев и икономиста Георги Ганев 
Отпадане на единната минимална работна залата и периодично предоговаряне по икономически критерии. За това 
призоваха от АИКБ. "Това не е новост, такава е световната практика. Много държави в Европа процедират точно по този 
начин. Там средната работна заплата е със 66% по-висока от страните, с единна минимална заплата", обясни Васил Велев.  
Икономистът Георги Ганев предложи географски критерии също да участва при изчисляването на минималното 
възнаграждение.  
"Има огромни разлики между регионите в страната. Една сума в София може да е недостатъчна за нормален живот, но 
задоволителна за райони като Видин например", допълни той.  
Експертите предлагат сходен подход и за минималната пенсия.   
"Пенсиите да се определят от осигурителния принос на отделните лица. Ако той се окаже много малък за нормален живот, 
тогава на помощ ще дойде социалното подпомагане. В момента пенсионната система е деформирана. Повечето 
пенсионери получават една и съща пенсия, а имат различен принос", коментира Велев.  
Икономистът Георги Ганев изрази мнение, че при тази система на българските пенсионери никога няма да може да бъде 
предложен достен живот.  "Напълно е възможна промяна в пенсионната система, стига да има политическа воля за това", 
каза още той.  
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Предлагат увеличение на минималната заплата, майчинството и детските надбавки  
Надбавките за пенсионерите остават 120 лв. за следващите шест месеца 
Служебното правителство представи основните параметри на бюджета за следващата година. В него се предвиждат 
повече пари за пенсионерите, майките и работещите с ниски доходи. Предвижда се минималната работна заплата от 
първи януари да стане 710 лева. Чрез Закона за бюджета ще се запази и увеличеният размер на майчинството през втората 
година от 650 лева. 
Много важни промени има и за пенсионерите. По груби изчисления, с допълнителни плащания, минималната пенсия може 
да достигне близо 500 лева. 
В момента минималната пенсия е 300 лева. Още преди време стана ясно, че от Коледа тя се променя на 370 лева. 
Правителството обаче предлага да се запази и допълнителното плащане от 120 лева. След като се добавят и те - 
минималната пенсия трябва да бъде 490 лева. 
Пак от 25 декември се вдига и максималната пенсия - до 1 500 лева. С новия бюджет се предвиждат и още промени - 
минималната работна заплата да скочи от 650 лв. на 710, а парите за майчинство за деца от 1 до 2 годишна възраст стават 
650 лв. 
Без да прави реформи и да променя политики, служебният кабинет предлага увеличения на доходите от януари. На първо 
място - скок на минималната работна заплата с 60 лева. 
„650 лв. на месец е крайно недостатъчно, за да може да се издържа едно домакинство. Предлагаме в следващия бюджет 
да внесем увеличение - на 710 лв.”, обясни финансовият министър Валери Белчев.  
Това обаче веднага раздели работодатели и синдикати. От КНСБ искат минималният доход да е дори 764 лв. „Това, че се 
предлага минималната заплата да бъде 710 лв., разбира се, е стъпка в правилната посока, която ние няма как да не 
подкрепим. Със сигурност обаче не е това, което хората очакват”, посочи Любослав Костов от КНСБ. 
„Не го подкрепяме. Какъв ще бъде ефектът от прекомерно бързото увеличаване на минималната работна заплата - нашите 
прогнози са, че това води до повишаване на недекларираната заетост”, посочи Добрин Иванов от АИКБ. 
Пенсиите също се увеличават - средно с 84 лв. „Планираме да запазим всички анти-COVID мерки за период от поне шест 
месеца. Твърдото ни решение е доходът на пенсионерите да не намалява. Запазваме 120 лв. на първо време”, уточни 
Белчев. 
Кабинетът иска да се повиши и възнаграждението за втората година от майчинството. Надежда Андонова е майка на 
едномесечно бебе и смята, че средствата ще ѝ помогнат в грижите за детето. 
„Всеки ден си вървят по минимум 50 лв. Малка кутия сухо мляко е 16 лв., памперсите - 17 лв. и отделно мокри кърпи, 
посочи тя. 
Въпреки че част от партиите се разбраха бюджетът за 2022 г. да бъде разгледан чак през януари от редовен кабинет, 
служебният министър на финансите настоява това да се случи до края на годината. 

https://nova.bg/news/view/2021/12/01/348499/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
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„Много е важно политическите партии да се обединят около това, че бюджет в рамките на тази година трябва да има, да 
направят своите разговори и компромиси и да приемат рамката, каквато е”, призова Белчев. 
Какво още залага служебното правителство - детските надбавки също да скочат - с около 20 на сто, а прагът на дохода, при 
който могат да бъдат получавани, да се вдигне на 510 лв. По този начин семейство с едно дете ще взима 50 лв., а с две 
деца - 110 лв. месечно вместо 90. 
След обсъждане с Националния съвет за тристранно сътрудничество се очаква проектобюджетът да бъде внесен в 
Министерския съвет на 17 декември. 
 
В. Стандарт 
 
√ Експерти с нови предложения за заплатите и пенсиите 
Отпадане на единната минимална работна залата и периодично предоговаряне по икономически критерии. За това 
призоваха от АИКБ. 
"Това не е новост, такава е световната практика. Много държави в Европа процедират точно по този начин. Там средната 
работна заплата е със 66% по-висока от страните, с единна минимална заплата", обясни Васил Велев в ефира на Нова.  
Икономистът Георги Ганев предложи географски критерии също да участва при изчисляването на минималното 
възнаграждение.  
"Има огромни разлики между регионите в страната. Една сума в София може да е недостатъчна за нормален живот, но 
задоволителна за райони като Видин например", допълни той.  
Експертите предлагат сходен подход и за минималната пенсия.  
"Пенсиите да се определят от осигурителния принос на отделните лица. Ако той се окаже много малък за нормален живот, 
тогава на помощ ще дойде социалното подпомагане. В момента пенсионната система е деформирана. Повечето 
пенсионери получават една и съща пенсия, а имат различен принос", коментира Велев.  
Икономистът Георги Ганев изрази мнение, че при тази система на българските пенсионери никога няма да може да бъде 
предложен достен живот.  "Напълно е възможна промяна в пенсионната система, стига да има политическа воля за това", 
каза още той.  
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√ Минималната работна заплата да се определя по икономически дейности 
Отпадане на единната минимална работна залата и периодично предоговаряне по икономически критерии. За това 
призоваха от АИКБ. "Това не е новост, такава е световната практика. Много държави в Европа процедират точно по този 
начин. Там средната работна заплата е със 66% по-висока от страните, с единна минимална заплата", обясни Васил Велев, 
предаде Нова тв. 
Икономистът Георги Ганев предложи географски критерии също да участва при изчисляването на минималното 
възнаграждение.  
"Има огромни разлики между регионите в страната. Една сума в София може да е недостатъчна за нормален живот, но 
задоволителна за райони като Видин например", допълни той.  
Експертите предлагат сходен подход и за минималната пенсия.  
"Пенсиите да се определят от осигурителния принос на отделните лица. Ако той се окаже много малък за нормален живот, 
тогава на помощ ще дойде социалното подпомагане. В момента пенсионната система е деформирана. Повечето 
пенсионери получават една и съща пенсия, а имат различен принос", коментира Велев.  
Икономистът Георги Ганев изрази мнение, че при тази система на българските пенсионери никога няма да може да бъде 
предложен достен живот.  "Напълно е възможна промяна в пенсионната система, стига да има политическа воля за това", 
каза още той. 
 
Darik News 
 
√ Предлагат увеличение на минималната работна заплата, майчинството и детските надбавки  
Временното правителство представи основните параметри на бюджета за следващата година. Дава повече пари на 
пенсионери, майки и работници с ниски доходи. От 1 януари се очаква минималната работна заплата да бъде 710 лева. 
Законът за бюджета ще запази и увеличен размер на отпуска по майчинство за втора година от 650 лева. 
Има и много важни промени за пенсионерите. По груби изчисления с доплащания минималната пенсия може да бъде 
близо 500 лева. 
В момента минималната пенсия е 300 лева. Преди време се оказа, че от Коледа се сменя на 370 лева. Правителството 
обаче предлага да се остави доплащане от 120 лева. След добавянето им минималната пенсия трябва да е 490 лева. 
Максималната пенсия отново ще бъде увеличена от 25 декември – до 1500 лева. Новият бюджет предвижда още промени 
– минималната работна заплата ще се увеличи от 650 на 710 лева, а парите за майки за деца от 1 до 2 години ще бъдат 650 
лева. 
Без да реформира или променя политиките, временният кабинет от януари предлага увеличаване на приходите. Първо, 
увеличение на минималната работна заплата с 60 лева. 
„650 лева на месец не стигат за издръжка на семейство. Предлагаме доплащане в следващия бюджет – до 710 лв.“, обясни 
министърът на финансите Валерий Беличев. 
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Това обаче веднага раздели работодателите и синдикатите. КНСБ иска минималният доход да е дори 764 лева. „Фактът, че 
се предлага установяването на минимална работна заплата от 710 лв., разбира се, е стъпка в правилната посока, която не 
можем да не подкрепяме. Това обаче със сигурност не е това, което хората очакват“, каза Любослав Костов от КНСБ. 
„Ние не го подкрепяме. Какъв ще бъде ефектът от прекомерно бързото увеличение на минималната работна заплата – 
според нашите прогнози това ще доведе до увеличаване на недекларираната заетост “, каза Добрин Иванов от АИКБ. 
Увеличават се и пенсиите – средно 84 лева. „Планираме да запазим всички мерки за борба с COVID за поне шест месеца. 
Твърдото ни решение е да не намаляваме доходите на пенсионерите. За първи път ни остават 120 лева“, уточни Беличев. 
Кабинетът иска да увеличи и възнаграждението за втората година от майчинството. Надежда Андонова е майка на месечно 
бебе и вярва, че средствата ще й помогнат да се грижи за бебето. 
„Всеки ден ходят за поне 50 лева. Малка кутия сухо мляко струва 16 лв., пелени – 17 лв. и няколко мокри кърпи”, каза тя. 
Докато някои партии се съгласиха бюджетът за 2022 г. да не бъде преглеждан от редовен кабинет до януари, временният 
финансов министър настоява това да стане преди края на годината. 
„Много е важно политическите партии да се обединят около това, че тази година трябва да има бюджет, за да се преговаря 
и да се правят компромиси, както и да се приема рамката такава, каквато е“, призова Белчев. 
На какво друго залага временното правителство – увеличение на детските надбавки – с около 20 процента, а прагът на 
доходите, при който могат да се получават, трябва да се увеличи на 510 лева. Така семейство с едно дете ще получи 50 лв., 
а с две деца – 110 лв. на месец вместо 90лв. 
След обсъждане с Националния съвет за тристранно сътрудничество се очаква проектобюджетът да бъде внесен в 
Министерския съвет на 17 декември. 
 
Iskra.bg 
 
√ Експерти: Да отпадне единната минимална работна заплата 
Отпадане на единната минимална работна залата и периодично предоговаряне по икономически критерии, призоваха от 
АИКБ. Председателя на УС на АИКБ Васил Велев посочи, че това не е нещо ново, а е световна практика. Той коментира пред 
„NOVA“: 
„Много държави в Европа процедират точно по този начин. Там средната работна заплата е със 66% по-висока от страните, 
с единна минимална заплата“. 
Икономистът Георги Ганев предложи географски критерии също да участва при изчисляването на минималното 
възнаграждение. Според него има огромни разлики между регионите в страната. Той обясни: 
„Една сума в София може да е недостатъчна за нормален живот, но задоволителна за райони като Видин например.“ 
Експертите предлагат сходен подход и за минималната пенсия. Велев посочи, че е нужно пенсиите да се определят от 
осигурителния принос на отделните лица. По думите му ако се окаже много нисък за нормален живот, то тогава да се 
подпомагат със социалното подпомагане. Той допълни: 
„В момента пенсионната система е деформирана. Повечето пенсионери получават една и съща пенсия, а имат различен 
принос“. 
Икономистът Ганев е категоричен, че при тази система на българските пенсионери никога няма да може да 
бъде предложен достоен живот. Той уточни, че е напълно възможно промяна в пенсионната система, но стига да 
има политическа воля за нея. 
 

 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Радев: Преодоляването на демографския проблем е сериозна отговорност 
Преодоляването на демографския проблем трябва да бъде сериозна отговорност - с тези думи президентът Румен Радев 
откри международната конференция, посветена на демографската устойчивост. 
От ООН изтъкнаха възможността за по-гъвкави решения на пазара на труда, които позволяват на възрастните хора да 
работят по-дълго. 
"Ние сме задължени да превърнем предизвикателството в нови възможности. Визия, която да е ясна и да е пълна, за 
да осигури справедливи и устойчиви решения. В тази визия влизат една силна и функционираща икономика, заетост, 
високо качество на образованието и специален фокус на децата и по-възрастните, както и хората с увреждания", 
заяви президентът Румен Радев. 
"Нека да подтикнем по-възрастните, стигнали вече възрастта на пенсия, да им дадем възможност за сваляне на 
бариерите. Ние трябва да се обърнем към малцинствата, към бежанците и други групи, които са изблъскани извън 
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общия поток, които са в периферията. Те трябва да реализират пълния си потенциал", допълни д-р Наталия Канем, 
заместник-генерален секретар на Фонда за населението на ООН. 
 
√ Финансовият министър Валери Белчев отговаря на въпроси на граждани 
В поредното издание на рубриката „Властта говори! Открито“, която Министерският съвет стартира във Фейсбук, 
на въпроси на граждани и медии днес отговаря министърът на финансите Валери Белчев. 
Гледайте на живо тук или на страницата на „По света и у нас“ във Фейсбук. 
Задължение на финансовото министерство е да внесе предложение за Бюджет 2022, а решение на партиите е доколко ще 
се съобразят с него. Така министърът отговори на въпроса дали държавният бюджет трябва да е ангажимент на служебен 
кабинет. 
Вчера след редовното заседание на Министерския съвет Белчев обяви, че кабинетът предлага увеличение на минималната 
заплата, майчинството и детските надбавки. 
„Искаме да се погрижим доходите на българите да не спадат, така че да не страдат от движението на икономиката 
и качването на цените“, заяви той. 
„Не планираме да издаваме нов дълг и е твърде вероятно да имаме малък излишък. Не мога да потвърдя, но е твърде 
вероятно“, заяви още Валери Белчев. 
Министърът коментира още актуални теми по отношение на финансовото състояние на държавата и проекта на бюджета 
за 2022 г., в който акцент са растежът на доходите на гражданите, подкрепата за семействата с деца, за уязвимите групи и 
за малките общини. 
Въпросите към него може да бъдат задавани във Фейсбук страницата на Министерския съвет и по време на живото 
излъчване. 
 
√ Каква е подготовката ден преди старта на 47-ото Народно събрание?  
Ден преди старта на 47-то Народно събрание, трето за тази година. 
Пролетта трябваше да се намери пространство за групата на "Има такъв народ", "Изправи се БГ! Ние идваме" и 
"Демократична България". В 47-то Народно събрание намират място две нови парламентарни групи. 
Един ден преди старта на 47-то НС в парламента кипи трескава работа заради новите политически сили, които влизат в 
този парламент. Наложи се разместване на помещенията, в които се събират парламентарните групи. 
Единствено ДПС и БСП запазват стаите на парламентарните си групи и след третите избори през тази година. А ДПС не са 
променяли помещенията си с години. "Има такъв народ " ще заемат пространството от двете страни до трибунката за 
брифинги в Народното събрание. 
Една от новите формации, влизащи за първи път в Народното събрание, "Възраждане ", заема стаите на ВМРО и НФСБ от 
времето на коалицията в кабинета "Борисов 3". 
ГЕРБ за първи път от повече от десетилетие ще се събира в бившите стаи на БСП отпреди тази година и "Има такъв народ" 
в предишните два парламента. 
Една от големите промени е, че за първи път от 12 години "ГЕРБ-СДС" отстъпват стаята си и от източното крило, в което 
досега се помещаваха, преминават в западното. Вече там ще имат стаи и отстъпват тези на сегашната първа политическа 
сила "Продължаваме промяната". 
Няма изненади в разположението на депутатите по групи и в пленарната зала. Най-левият блок и най-вляво ще седнат 
депутатите на БСП, до тях ще са тези на ДПС. В Централния блок лявата половина ще е за "Продължаваме промяната", част 
от дясната за "Има такъв народ". Зад тях след пътеката ще са депутатите на "Възраждане". В третия десен блок в залата ще 
са ГЕРБ и "Демократична България" 
Поискахме мнението на двете нови формации в парламента за това какъв език и диалог очакват от 47-то НС. Първата сила 
отказа, отзоваха се от последната. 
"Аз мисля, че не трябва да бъде крещящ, но трябва да бъде неотстъпчив", каза Николай Дренчев, депутат от 
"Възраждане". 
"Това разбира се няма нужда да става с някаква агресия, напротив с твърда позиция и диалогичност", допълни Дренчев.  
В петък тържественото заседание започва в 9 часа. От 8 часа БНТ ще излъчва най-интересното около старта на новото 
Народно събрание във "Формулата на властта - 47-мия парламент". 
 
√ Гълъб Донев: Ще подкрепим РСМ в подготовката на трудово законодателство 
България ще окаже експертна подкрепа на Северна Македония при подготовката на законодателство в областта на 
труда и здравословните и безопасни условия за работа, съобразно изискванията на Европейския съюз. По този начин 
страната ни ще подкрепи пътя на югозападната ни съседка към еврочленството, съобщават от Министерството 
на труда и социалната политика. 
За това се договориха вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев и министърът на труда и 
социалната политика на Северна Македония Ягода Шахпаска по време на вчерашната им среща в София. Обмяната на опит 
в подготовката на нормативните актове ще е част от програмата за сътрудничество в сферата на заетостта и социалната 
политика за периода 2022-2024 г., която двете страни ще подготвят. 
По време на разговора министър Гълъб Донев е представил антикризисните мерки на правителството за подкрепа на 
заетостта, бизнеса и семействата. Чрез тях годишно се запазват 135 000 работни места, които в противен случай биха били 
съкратени, е посочил министър Донев. Той е допълнил, че благодарение на това в момента България има исторически най-
ниското ниво на безработица от 4,8 %. 

https://bntnews.bg/news/na-zhivo-finansoviyat-ministar-valeri-belchev-otgovarya-na-vaprosi-na-grazhdani-1177268news.html
https://www.facebook.com/novinite.bnt
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Двамата министри са обменили опит за мерките за насърчаване на заетостта на младежите и икономически неактивни 
хора, проектите за субсидиране на работни места и намаляване на безработицата, както и за създаване на условия за 
конструктивен диалог с представителните организации на работодателите и синдикатите. 
Министър Донев изрази надежда, че България и Северна Македония ще продължат сътрудничеството си в сферата на 
трудовата миграция чрез подписването на спогодба за нейното регулиране с цел да се гарантира по-лесния достъп до 
пазара на труда за гражданите двете държави. 
 
√ Нови правила за пристигащите в България 
Нови правила за влизане в България. Отпада изискването за отрицателен PCR тест за ваксинирани и преболедували, 
пристигащи от държави в ЕС, които са в червената зона. Влизането на граждани от трети страни в червената зона обаче е 
забранено. А българските граждани, които идват от такива дестинации, ще бъдат карантинирани за 10 дни. 
Йоанис Тукматис живее в Сандански. Често пътува до Гърция. Въпреки че е ваксиниран, за да се върне в България до 
вторник освен сертификат трябваше да покаже и отрицателен резултат от PCR тест, защото Гърция е в червената зона по 
разпространение на коронавирус. 
"105 лв. плащах за PCR, за да ида на Гърция, това е грехота", казва Йоанис Тукматис. 
От вчера правилата са променени. За влизане у нас от европейски държави, които са в червената зона, се изисква 
сертификат за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди влизане в 
страната. 
"За мен е по-добре да облекчим мерките, за да може и хората да си отдъхнат", посочи Емил Радев. 
"Малко са мерките, трябва още мерки да има. Тук в България е много свободно. В Гърция е много трудно", допълва Йоанис 
Тукматис. 
Влизащите от червена зона без сертификат или отрицателен PCR тест ще бъдат карантинирани за 10 дни. 
"За всички граждани извън ЕС или пристигащи извън ЕС и ЕИП, коитo се намират в червена зона, в това число Южна 
Африка и редица други африкански държави, изобщо е забранено да влизат у нас, независимо дали имат сертификат, 
тест или каквото и да било", коментира д-р Стойчо Кацаров - служебен министър на здравеопазването. 
Пристигащи от държави от оранжевата зона ще се допускат със сертификат за ваксинация, преболедуване или отрицателен 
тест. В случай, че не притежават такъв ще бъдат карантинирани за 10 дни. Могат да се освободят от изолацията ако 3 дни 
след пристигането се сдобият с отрицателен бърз или PCR тест. 
Здравният министър коментира, че страната ни е взела мерки за ограничаване на разпространението на варианта Омикрон 
у нас. 
"Ще има в Европа, ще има и у нас. Появата на този вид инфекции е изключително трудно да бъде ограничена. Ние не 
се намираме на изолиран остров и не бихме могли да забраним влизането и излизането от нашата страна. А дори и 
да бихме могли да го забраним, бидейки членки на ЕС, това най-вероятно не би предпазило страната ни от навлизане 
на новия вариант. 
Правилата за пристигащите от зелена зона са като при оранжевата. Изисква се зелен сертификат или отрицателен тест. 
Който няма подлежи на 10-дневна карантина, която може да отпадне, ако покаже отрицателен бърз или антигенен тест. 
Най-рано в средата на декември се очаква у нас да пристигнат флаконите от ваксината на "Пфайзер", с които може да се 
имунизират децата от 5 до 11 години, каза здравният министър. 
 
√ Франция премахва забраната за полети от Южна Африка  
От събота Франция ще разреши полети от Южна Африка да нейна територия, но с драстични ограничения. 
От самолетите ще имат право да слизат единствено французи и жители на Европейския съюз, както и дипломати и 
екипажите на самолетите. 
Тези пътници трябва да имат COVID тест при пристигането си, като дори при отрицателен резултат ще се изисква 
седемдневна карантина. 
В случай на положителен тест, карантината ще бъде 10 дни, обяви говорителят на правителството Габриел Атал след 
седмично заседание на кабинета. 
 
√ Невиждан рекорд на консумация на газ от хранилища в Европа 
Изтеглянето на газ от подземните хранилища в Европа през ноември достигна рекорд от 2011 г. насам, сочат данни на Gas 
Infrastructure Europe (GIE). 
Добивът на газ от хранилищата в ЕС през ноември възлиза на около 11,68 милиарда кубически метра. Това е втори пик от 
2011 г., като първият беше през 2016 г. - когато 11,78 млрд. куб.м бяха изтеглени от европейските газови складове. 
Така общото запълване на европейските хранилища в края на предходния месец намаля до 68,05% и вече е около 73,46 
млрд. куб.м. 
 
БНР 
 
√ Договорка за коалиция: Председателят на парламента да се сменя всяка година 
Председателят на парламента да се сменя всяка година на ротационен принцип. За това са се договорили четирите 
формации, преговарящи за съставяне на правителство – „Продължаваме промяната“, БСП, „Има такъв народ“ и 
„Демократична България“. 
Идеята е при пълен мандат всяка от четирите формации да има председател на парламента. 



6 

 

Ротацията ще започне с председателя на БСП в оставка Корнелия Нинова. 
За намеренията на преговарящите се разбра от писмо, подписано от главния секретар на ДСБ - една от партиите в 
„Демократична България“, и изпратено до членовете на Изпълнителния съвет. Те имат срок до днес на обяд, за да кажат 
дали подкрепят влизането със собствени министри в управлението. 
В писмото е представена и новата структура на Министерски съвет. 
Ще има само един вицепремиер, на чието подчинение минават Агенцията по горите, която сега е към земеделското 
министерство и Дирекция „Национална служба за защита на природата“ от МОСВ. 
Създава се постът министър на електронното управление, който ще отговаря и за ГРАО, Български пощи и Агенцията по 
вписвания. 
Държавното предприятие за управление на язовирите преминава от икономическото ведомство към земеделското, а 
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) ще е към Министерство на транспорта, а не към МРРБ. 
От писмото става ясно още, че всяка от преговарящите формации има „договорени пакет от заместник-министри, областни 
и заместник-областни управители и набор от други ръководни държавни постове“. И че амбицията е коалиционното 
споразумение да бъде оповестено до 3 декември, когато е първото заседание на новото Народно събрание. 
 
√ Валери Белчев: Бюджетът тази година може да завърши дори с малък излишък 
Бюджетът тази година може да завърши с нулево салдо и дори малък излишък, обяви служебният министър на финансите 
Валери Белчев в рубриката „Властта говори! Открито“. До края на годината няма да бъде теглен нов дълг, допълни Белчев:  
„Дълговият лимит е определен на 4,5 млрд., дотук сме изтеглили 3,8 млрд. Тъй като като цяло приходната част върви 
добре, не планираме до края на годината да правим допълнителни емисии“. 
Според Валери Белчев догодина обаче ще се наложи да се излезе с дългова емисия на международните пазари. През 2022 
г. на страната ни предстои плащането на вече поето задължение на над 1 милиард евро: 
„В крайна сметка местният пазар е сравнително ограничен. Ние и като държава най-малкото имаме нужда и от 
диверсификация по линия на дълговете. Така че, да, ако това нещо зависи от мен, със сигурност бих планирал 
международна емисия“. 
Дълговият лимит за догодина все още не е определен. 
Засега служебният кабинет работи с вариант Бюджет 2022 да бъде с дефицит от 2,9 % на брутния вътрешен продукт. Не се 
предвижда увеличаване на данъци, каза още Валери Белчев. Той потвърди, че служебният кабинет предлага догодина 
минималната пенсия да бъде 370 лева, но за да не падне доходът на пенсионерите с минимална пенсия, се предвижда 
добавка от 60 лева от януари до юни. 
Белчев заяви вчера намерение до 17 декември правителството да е приело бюджета за догодина в основните му 
параметри, като разчита парламентът да го гласува в срок и след това редовният кабинет да „попълни“ политиките чрез 
актуализация на закона. 
Макар и в много основни щрихи министърът представи параметрите на бюджет 2022 и заяви готовност да говори в числа. 
„Те ще бъдат обект на дебати, те ще бъдат обект на вътрешнопартийни и междупартийни войни. Нека поставим основата, 
нека говорим за бюджет“. 
Според анонса догодина ще има ръст на минималната работна заплата. 
„Знаете, че при 650 лева на месец това е крайно недостатъчно, за да може да се издържа едно домакинство. Затова 
предлагаме увеличение на 710 лева. Политическите партии се обединиха около някаква аналогична цифра – 700 лв. 
Мислим да предложим малко повече. Смятаме, че това е важно за населението“, каза Валери Белчев. 
По отношение на пенсиите от финансовото министерство уточниха, че още през септември тази година парламентът 
определи минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 25 декември на 370 лв. 
При базовия сценария са включени разчети за минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст именно в този размер, а 
от 1 юли – осъвременяване в размера по реда на швейцарското правило. 
До юни включително е предвидена още и добавка до 60 лв. 
 
√ 710 лв. минимална заплата в проектобюджет 2022  
710 лева минималната заплата, 20 на сто по-високи детски добавки, продължаване на подкрепящите мерки заради Covid 
пандемията с 6 месеца. Това предлага служебното правителство в проектобюджета си за следващата година. Предвижда 
се финансовата рамка да се обсъжда със социалните партньори на 16 декември, а ден по късно да бъде приета от 
министрите на Стефан Янев. 
Служебният финансов министър Валери Белчев представи основни параметри от финансовата рамка, определена от него 
като "базова". Белчев подчерта, че в подготвения базов бюджет няма намеса в политики, не се предвиждат структурни 
промени и реформи, но, противно на обявеното от част от политическите сили, които преговарят за правителство, че 
внасянето на бюджета трябва да се направи от редовен кабинет, служебният министър каза, че законът трябва да бъде 
спазен: 
„А и най-малкото, да предпазим държавата от някакви рискове. Живот и здраве на 17 декември да внесем вече и 
формалният документ в МС“. 
Министърът заяви, че въпреки забавената към момента бюджетна процедура за догодина, новото НС трябва да я приеме 
до края на тази и да има нова бюджетна рамка. 
„Да направят своите компромиси и да приемат рамката такава, каквато е. Оттам нататък, всички реформи могат да 
предизвикат актуализация. Тя винаги ще е възможна , но важно е да обезпечим финансовата година, така че много 
настоявам това нещо да бъде погледнато сериозно и бюджетът да бъде приет още в рамките на годината“. 
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Служебният финансов министър пресметна, че от ръста на минималната работна заплата на 710 лв. ще се възползват 
750 000 работещи, които в момента получават минималното възнаграждение. При заложения ръст на детските добавки за 
едно дете увеличението е от 40 на 50 лева, а за две - от 90 на 110 лева, като прагът за достъп също се увеличава от 
досегашните 450 на 510 лева на всеки член от семейството. Втората година на майчинството да е 650 лева, предлага 
служебното правителство. В разработената рамка е планирано запазване през първите шест месеца на следващата година 
на всички анти covid мерки, включително и бонуса за пенсиите. 
"Твърдото ни решение е доходът на пенсионерите да не намалява. Аз говоря за абсолютна стойност". 
Ако сценарият на служебното правителство стане факт, към минималната пенсия, която от 25 декември ще е 370 лева, ще 
се изплаща бонус от 120, или общо - 490. Средното увеличение от преизчисляването на пенсиите от 25 декември се 
пресмята на 84 лева, а с бонус от 120 лева отгоре ще се постигнат по-високи нива от настоящите размери на пенсиите. 
 
√ Представят рейтинг на университетите у нас 
11-ото издание на рейтинговата система на висшите училища в България ще бъде представено днес в Министерството на 
образованието и науката. 
Класацията сравнява 52 висши училища у нас, които обучават студенти по стотици специалности, разпределени в 52 
професионални направления. 
Данните от рейтинговата система, които се обновяват всяка година, правят сравнения на професионалните направления 
във висшите училища. 
От тези данни може да се види каква е безработицата, какви са доходите и кои са най-често срещаните професии и 
длъжности сред завършилите различните професионални направления и висши училища в България, както и да се 
използват възможностите за сравнения по десетки други индикатори.  
 
√ КЕВР: Няма да има драстичен скок в цената на тока 
Природният газ поскъпва с около 10%  
Няма да има драстичен скок в цената на тока след нова година, заяви председателят на Комисията по енергийно и водно  
регулиране Иван Иванов на Международна конференция за енергийната и климатичната сигурност. 
Според него новата цена на електричеството ще бъде поносима за домакинствата. Иванов коментира и възможността за 
евентуално замразяване на цените на тока и парното, което беше тема и по време на преговорите за съставяне на 
правителство: 
„Това, което мога да кажа е, че няма да има този скок на цените, който го предвиждат по вестниците. Място за паника сред 
хората няма! Ако това решение се приеме, трябва да ни се каже кой ще плати за това, че реалните цени са по-високи, а се 
замразяват“. 
От днес природният газ поскъпва с около 10%, реши окончателно енергийният регулатор. 
През декември един мегаватчас синьо гориво ще струва 102 лева и 33 стотинки без такси и налози.  
Основната причина за поскъпването е скокът на природния газ на международните пазари. 
 
√ София Касидова: Българските малки и средни предприятия ще участват в зеления и устойчив преход 
Българските малки и средни предприятия (МСП) са мотивирани да участват в зеления и устойчив преход на икономиката 
NetZerо (нетни нулеви вредни емисии), като 65% от тях познават регулациите и промените, които предстоят за бизнесите 
им. 
Това заяви София Касидова, ръководител "Стратегически анализи и развитие" в Българската банка за развитие (ББР), като 
участник в кръгла маса "Зелената сделка и бъдещето на инвестициите и банкирането", организирана от ВУЗФ. 
Тя сподели и данни от анкетно проучване, което ББР и катедра „Статистика“ на УНСС направиха сред 518 МСП. 
Финансовата система е тази, без която няма как да се насочат ресурси към зелени проекти. Зеленият преход е подсигурен 
със сериозни стартови публични средства от инструментите "ЕС следващо поколение" (Next Generation EU) и НПВУ, кредити 
от ЕИБ и ЕИФ. Тези ресурси могат да финансират уникална инвестиционна програма за трансформация на икономиката 
към екологични технологии, зелени бизнес модели, чист транспорт и висока енергийна ефективност, посочи г-жа Касидова. 
Според нея скоростта на инвестиране на капитала от МСП зависи от мотивацията им, от адаптацията на кредитния процес 
на банките и инвестиционните проекти, подготвени по нов тертип. Проектите трябва да са устойчиви и да са в съответствие 
с европейската Таксономия. 
ББР, като банка за развитие, може да сподели риска с търговските банки и с бизнеса, така че зелените кредити да отговорят 
на търсенето. Банките имат все по-значима роля - те са не само източник на финансиране, а и консултанти, мотиватори, 
посредници, смята София Касидова. 
 
√ Стоян Панчев: Инфлацията е по-опасна от пандемията 
Най-голямо влияние за инфлацията в българската икономика идва от ЕЦБ 
Интервю на Людмила Железова със Стоян Панчев в предаването ''Нещо повече'' 
"Инфлацията е по-опасна от пандемията, тя е по-голям проблем, защото не се разбира първоизточникът ѝ и не се признава, 
че това е политиката на ЕЦБ. Докато при пандемията има консенсус по това откъде идва и как можем да се справим с нея, 
ясно е, че ваксинирането намалява смъртността и т.н. При инфлацията знаем какво трябва да се направи, но проблемът не 
се признава, защото има натрупани дългове и има изкривявания в световното стопанство, които не позволяват на 
централните банки да нормализират своето поведение". Тази теза представи пред БНР икономистът Стоян Панчев от ЕКИП 
- Експертен клуб за икономика и политика. 
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Той заяви, че най-голямо влияние за инфлацията в българската икономика идва от Европейската централна банка, т.е. от 
еврозоната, защото България участва в общия пазар. Той обясни, че в стопанската история инфлацията произлиза от 
агресивна парична политика на тези, които произвеждат парите, това са централните банки: 
"Когато в еврозоната се създава голямо количество пари, в същото време в страните от еврозоната имаме фискални 
програми на правителството, чрез които тези пари влизат в икономиката, скачат и цените, защото се вдига търсенето на 
различни стоки и услуги". 
Според Панчев ценовото равнище през 2022-ра ще се запази и постепенно ще се покачва, но не прогнозира резки скокове. 
Икономистът изказа притеснения от противоречия между заявеното от Асен Василев в предизборната кампания на 
"Продължаваме промяната" и договореното на експертните дискусии в преговорите за съставяне на управляваща 
коалиция.   
"Забавянето на Бюджет 2022 не ме притеснява. Големият въпрос е как ще се финансира дефицитът. Очевидно ще се взема 
допълнителен дълг, но дали това ще е временен дълг, т.е. ще имаме някакви плащания, които след това ще бъдат 
балансирани с приходи. Ако е така, какви ще са тези приходи. Ако ще вдигаме данъци, на кого и защо. Тези въпроси стоят 
без отговори", коментира той.  
Интервюто на Людмила Железова със Стоян Панчев в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ ОИСР очаква растеж от 3,25% на БВП на България през 2021 г. и ускоряване до 4,2% през 2022 г. 
Според ОИСР ускоряването на ваксинацията трябва да бъде приоритет 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) предвижда в своя декемврийски доклад нарастване 
на БВП на България с 3,25% през настоящата година и ускоряване на растеж през периода 2022-2023 г. с между 4,25% и 4,5 
на сто. 
Подновената динамика на износа, силата на инвестициите, подкрепени от значителни фондове на ЕС, и солидният импулс 
в частното потребление трябва да стимулират икономическа активност в нашата страна, отбелязва ОИСР. 
Инфлацията се покачва рязко поради скока на цените на енергията и затягането на пазара на труда и се очаква базовото й 
ниво да достигне 2,25% през 2023 г., най-висок инфлационен темп от 2010 г. 
Ускоряването на ваксинацията, която напредва много бавно, е от съществено значение за ограничаване на риска по-
нататъшното разширяване на пандемията да доведе до нови мерки за ограничаване, които биха попречили икономическо 
възстановяване в нашата страната. 
Според ОИСР ефективното управление и използване на средствата от ЕС, получени от България, има ключова роля за 
поддържане на икономическа дейност и стимулиране на потенциалния растеж. 
Засилването на потенциалния растеж и процеса на сближаване на страната също така изисква провеждане и 
задълбочаване на реформи за увеличаване на конкуренцията, модернизиране на администрацията и борба с корупцията, 
посочва ОИСР в последния си доклад за България. 
България е изправена пред възраждане на пандемията 
Четвърта епидемична вълна, свързана с разпространението на варианта Делта, удари България от началото на август 2021 
г. С по-малко от 25% от населението, което е напълно ваксинирано към 22 ноември тази година, най-ниският процент сред 
страните от ЕС, увеличението на заразяването с коронавирус е придружено от забележимо покачване на смъртността, 
свързана с Covid-19, посочва ОИСР. 
За да спрат тази нова вълна, властите отново въведоха ограничителни мерки в началото на септември, като използването 
на "зелен сертификат" за Covid-19 е задължително за всички дейности на закрито от 21 октомври. Продължаващата 
несигурност по отношение на здравеопазването, но и в резултат на  политическите перспективи, след като тази година се 
проведоха три парламентарни избора в България, натежават върху бизнес доверието и инвестициите, посочва 
декемврийският доклад на организацията. 
От друга страна, потреблението се възстанови с подобряването на пазара на труда и потребителското доверие, което обаче 
отслабна в края на 2021 г. 
След рязкото покачване на цените на енергията и стегнатия пазар на труда, инфлацията достигна 6% на годишна база през 
октомври 2021 г., като за цялата настояща година се очаква тя да бъде 3%, след което да се ускори до 4,8% през 2022 г., 
преди да се забави до 2,3% през 2023 г. 
 

https://bnr.bg/post/101565995/stoan-panchev-inflaciata-e-po-opasna-ot-pandemiata
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Фискалната подкрепа за икономиката няма да застраши здравето на публичните финанси 
Като се има предвид развитието на пандемията, българските власти разшириха фискалните мерки за подкрепа на 
икономиката и се очаква публичният дефицит на страната да се увеличи до около 5,75% от БВП през 2021 г., прогнозира 
ОИСР. Бюджетните разходи, необходими за справяне с пандемията, трябва постепенно да намаляват през 2022 г. и 
особено през 2023 г. при допускане на значително подобрение в обхвата на ваксинацията. 
Публичните инвестиции пък ще се увеличат значително през 2022 и 2023 г. поради подкрепата на безвъзмездните средства 
от програмата "Следващо поколение ЕС", които средства трябва да възлизат на около 10% от БВП през периода 2021-26 
година. 
Тъй като тези субсидии са неутрални по отношение на бюджетния баланс, фискалният дефицит трябва постепенно да се 
свие, което ще ограничи нарастването на държавния дълг до под 40% от БВП до 2023 г. (според критериите от Маастрихт), 
прогнозира ОИСР. 
ОИСР очаква засилване на икономическото възстановяване 
Първоначално подкрепен от възстановяването на износа в по-благоприятен външен контекст, икономическият растеж 
трябва постепенно да се възползва от по-динамичното вътрешно търсене от пролетта на 2022 г., за да достигне 4,25% през 
2022 г. и 4,5% процента през 2023 г. 
Очаква се частното потребление и инвестициите да нараснат тъй като политическата и здравната несигурност ще започнат 
да се разсейват. 
Очаква се спадът на безработицата да продължи, като увеличението на заплатите ще доведе до постепенно нарастване на 
базовата инфлация до 2,25% през 2023 г., докато основната инфлация ще се ускори в края на 2021 г. и началото на 2022 г. 
поради скока на цените на енергията. 
ОИСР обаче отчита, че рисковете около тези прогнози са значителни. Тези рискове се отнасят до спад в доверието, ако се 
окаже, че отново не е възможно да се постигне споразумение между политическите партии за формиране на правителство 
след изборите, проведени през ноември. 
Процентът на ваксинация, за който се предполага, че ще доведе до трайно подобрение на здравната ситуация от първото 
тримесечие на 2022 г. в заложените от ОИСР прогнози, също може да остане нисък. 
От друга страна, икономическите перспективи биха могли да бъдат по-благоприятни, ако предоставените на България 
средства от ЕС се използват по-бързо от очакваното за изграждане на инфраструктура, с положителен ефект върху 
инвестициите. 
Според ОИСР ускоряването на ваксинацията трябва да бъде приоритет 
Изглежда, че са необходими по-силни стимули за бързо разширяване на обхвата на Covid имунизацията, като се има 
предвид голямото колебание сред населението по отношение на ваксините, посочва ОИСР. От тази гледна точка 
въвеждането на "зеления сертификат" за Covid-19 вероятно ще има положителен ефект, както и в други страни от ЕС. 
След изборите през ноември сътрудничеството между избраните политически партии също ще бъде важно за гарантиране 
на ефективно планиране на използването на фондовете на ЕС, повишаване на производителността и ускоряване на 
процеса на сближаване на страната чрез амбициозна програма за реформи за увеличаване на конкуренцията, намаляване 
на административната бюрокрация и борба с корупцията. По-специално, на институциите за борба с корупцията трябва да 
бъдат предоставени необходимите отговорности, механизми за координация и ресурси, за да изпълняват своята роля. 
Властите в България трябва също така постепенно да премахнат обществената подкрепа за изкопаемите горива и да 
пренасочат тези средства за инвестиране във възобновяеми източници и за компенсиране на по-бедните домакинства за 
временно по-високи цени на електроенергията по време на прехода. 
 
 
 
 
 
 



10 

 

Макроикономически прогнози на ОИСР за България 

 
 
√ "Газпром" увеличи износа на газ през януари - ноември с 6,6%, а за България - с близо 44% 
"Газпром" е увеличил добива на природен газ през първите 11 месеца на 2021 г. с 14,7% спрямо година по-рано, като през 
същия период е повишил и износа за Европа и Азия с 6,6 на сто, показва анализ на S&P Global Platts въз основна на 
последните данни на руския газов гигант, предоставени на 1-ви декември. 
Най-солиден ръст при износа на природен газ за Европа за периода януари - ноември е бил в посока Румъния (скок с 
221,8%), Сърбия (с 85,8%) и Словения (с 53,9%). 
Доставките на "Газпром" за България пък са нараснали през същия период период с 43,8% спрямо първите 11 месеца на 
2020 г., а в посока Турция - с 83,7 на сто. 
Продажбите на руски газ за Германия пък са нараснали през януари - ноември с 16,8% спрямо година по-рано, което обаче 
представлява забавяне спрямо повишения с 23,4% износ от страна на "Газпром"  през първите десет месеца на годината. 
"Страните, за които "Газпром" вече е изнесъл повече газ, отколкото през цялата 2020 г. – Германия, Турция, Италия, 
България, Румъния и Сърбия – се присъединиха, следвайки резултатите от втората половина на ноември, към Гърция, 
Словения, Швейцария, Северна Македония и Босна и Херцеговина“, посочи руският газов гигант. 
Продажбите на компанията - които включват газ, доставян по тръбопровод и от собствен капацитет в европейските газови 
складове - в Европа и Турция, са били общо 175 милиарда кубически метра през миналата година, тъй като тогава 
търсенето беше засегнато от пандемията от Covid-19. 
 
√ Скок на средната цена на тока за днес в Европа до 237 евро за MWh, ръст в България до 242 евро 
 

 
 

https://static.bnr.bg/gallery/cr/dbd721e01c3b9bc10a1979436048bbca.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/dbd721e01c3b9bc10a1979436048bbca.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/dbd721e01c3b9bc10a1979436048bbca.jpg
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Средната цена на тока за четвъртък на европейските енергийни борси се повиши до 237,51 евро за мегаватчас, а в България 
цената на електроенергията скочи с близо 22% към 242 евро за за MWh. Това показват данните на платформата 
energylive.cloud. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в четвъртък (2-ри декември) най-високи цени на електричеството бяха отчетени в 
Швейцария (цели 296,28 евро за MWh), следвана от Франция (277,77 евро), Италия (275,75 евро), Гърция (272,78 евро) и 
Сърбия (260,02 евро). 
Най-ниска за днес е цената на тока в Полша (137,72 евро за мегаватчас), следвана от Германия (195,04 евро), въпреки че 
немската цена на електроенергията скочи с цели 114,3%, Чехия (202,42 евро), Нидерландия (206,43 евро) и Словакия 
(219,50 евро). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 2-ри декември) нараства силно с 21,8% до 242,29 евро, или 473,89 
лева за мегаватчас, показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Това представлява първо 
повишение на цената над 400 лева от миналия петък насам (26 ноември) и след като на 25 ноември беше достигнат 
рекорден ценови връх от 544,52 евро за мегаватчас. 
В рамките на пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока нарасна в сряда (1-ви 
декември) до 445,34 лева за MWh, като най-големите обеми изтъргуван ток бяха при цени в широк диапазон между 376 и 
цели 615 лева за мегаватчас. 
От началото на годината средната цена на електроенергията в нашата страна е 99,11 евро (193,84 лева) за мегаватчас, 
показват данните на платформата energylive.cloud. 
 

 
 
√ Италия може да задели още 2 млрд. евро за ограничаване на енергийните цени през 2022 г. 
Италия обмисля да увеличи с около 2 милиарда евро средствата, заделени за ограничаване на енергийните цени през 
следващата година, като използва планираните по-рано ресурси за намаляване на данъците върху доходите и бизнеса, 
заявиха пред Ройтерс три правителствени източника. 
С покачването на международните цени на енергията правителството на Марио Драги вече е похарчило повече от 4 
милиарда евро тази година, за да се опита да ограничи сметките за комунални услуги, като компенсира компаниите, които 
се съгласяват да ограничат тарифите си. 
Драги задели още 2 милиарда евро за следващата година в бюджета за 2022 г., одобрен от кабинета през октомври, но 
натискът върху енергийните разходи, който продължава да стимулира инфлацията на потребителските цени, италианското 
правителство сега обмисля удвояване на тази сума. 
Парите могат да бъдат намерени, защото правителството ще използва по-малко от 8-те милиарда евро, предвидени в 
бюджета, за да намали данъците върху доходите и бизнеса, заявиха неназованите източници на Ройтерс. 
Италианският кабинет вероятно ще обсъди въпроса този петък. 
 
√ Макрон се застъпи за ядрената енергия 
Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че ядрената енергия е част от решението за зеления преход, както и за 
суверенитета на Европа. Държавният глава разговаря с представители на Комитета на регионите месец, преди страната му 
да поеме ротационното председателство на ЕС. 
Като подчерта, че това не е негова позиция, а мнение на експерти, френският държавен глава допълни, че все още 
енергията от възобновяеми източници не може изцяло да запълни нейното производство от въглища, газ и ядрено гориво: 
"Първи приоритет на Европа е да излезе от въглищата. За да го направят и да продължат да поддържат стабилни доставки 
на електричество за нашите граждани, страните членки ще се обърнат към възобновяемата енергия, но в продължение на 
няколко десетилетия повече към газа и ядрената енергия. Газът и ядрената енергия не са еквивалентни по отношение на 
производството на парникови емисии. Газът е изкопаемо гориво, което произвежда много повече такива емисии".  
Макрон предупреди за риска, който крие залагането на газа: 
"Ние вече нямаме газ в земята си. Синьото гориво в Нидерландия изчезна, а в Норвегия е силно намаляло. Ако 
консумираме повече газ, това означава да внасяме от Русия, Турция или друга голяма сила". 
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√ Макрон: Има един призрак и той се използва от враговете на Европа 
Президентът на Франция Еманюел Макрон, чиято страна поема председателството на ЕС от 1 януари, заяви, че ще 
предложи европейски механизъм за изборна устойчивост. Той ще бъде представен в началото на следващата година. 
Неговата цел е да обедини експертите от ЕС, които да изпреварват и отблъскват кибератаките срещу изборните процеси в 
Общността. Пред пленарната зала на Комитета на регионите той подчерта, че има крехкост дори в основата на самата 
демокрация, защото именно в нея съществува възможността тя да бъде оспорена и това позволява на авторитарни режими 
да използват всякакви манипулации и хибридни техники, за да я подкопаят. 
Той даде следния пример: 
"Манипулиране на информацията, използване на онлайн платформите, на тяхната липса на модерация, кибератаки - 
всички средства са позволени, за да се запълва съдържанието и да се загнезди съмнението. Днес има един призрак, който 
почти се намесва в политиката, в пропагандата и стига до полувоенни кибер заплахи. Този призрак се използва от враговете 
на Европа и либералната демокрация изцяло на наша територия. В резултат доверието на гражданите е разклатено и все 
още последствията не се вземат предвид от много от хората, които вземат решенията в Европа и понякога от тези, които 
искрено защитават демокрацията.“ 
 
√ Изненадващ спад на продажбите на дребно в Германия през октомври 
Продажбите на дребно в Германия отбелязаха изненадващ спад през октомври за втори пореден месец, показват данни 
на федералната статистика Destatis, които предполагат, че растящият ценови натиск и проблемите с веригите на доставки 
са навредили и на потреблението във водещата европейска икономика в началото на последното тримесечие на 2021 г. 
Продажбите на дребно се свиха с 0,3% спрямо септември, когато отбелязаха спад с 1,9% (възходяща ревизия от спад с 
2,5%), докато очакванията на финансовите пазари бяха за тяхно повишение през октомври с 1,0%. 
Спрямо октомври 2020 г. продажбите на дребно се понижиха с 2,9% след спад с 0,9% през септември и и очаквания за 
понижение с 2,0%. 
В сравнение с февруари 2020 г. - точно месец преди началото на коронавирусната пандемия, продажбите на дребно в 
Германия обаче се повишиха през октомври с 3,5 на сто, посочва Destatis. 
 

Продажби на дребно на месечна база 

 
 
Продажбите на дребно на храни, напитки и тютюневи изделия през октомври се понижиха с 0,7% спрямо предходния 
месец и са с 4,1% под нивото през февруари 2020 г. Продажбите в супермаркетите и хипермаркети обаче нараснаха с 0,5% 
на месечна база и бяха с 2,1% над нивото отпреди коронавирусната криза (спрямо февруари 2020 г.). Специализираната 
търговия на дребно с храни (например с плодове и зеленчуци, месо, тестени изделия или напитки) отчете повишение на 
продажбите с 1,6% спрямо септември, но се сви с 0,4% спрямо февруари 2020 г. (последния месец преди Covid 
пандемията). 
Секторът на търговия на дребно с нехранителни стоки отбеляза повишение в продажбите през октомври с 0,6% спрямо 
септември и беше със 7% над предкризисното ниво от февруари 2020 г. Търговията с текстил, облекло, обувки и кожени 
изделия отчете ръст на продажбите с 5,4% на месена база, но беше с 3,5% под нивото отпреди кризата. В търговията на 
дребно със стоки от различни видове (например в универсалните магазини) продажбите нараснаха през октомври с 6,4% 
спрямо предходния месец и бяха със 7,1% над предкризисното ниво. Продажбите при търговията с домашно обзавеждане, 
уреди и строителни материали пък нараснаха с 1,1% на месечна база и с 2,9% спрямо тяхното ниво от февруари 2020 г. 
Търговията през интернет и поръчките по пощата регистрираха повишение на месечна база с 4,9%, като този сектор от 
търговията на дребно отбеляза ръст с 32,9% спрямо февруари 2020 г., посочва Destatis. 
В доклада на немската статистика се отбелязва, че причина за спада в оборота на търговията на дребно вероятно са 
растящите цени и проблемите с веригите на доставки. 
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√ ЕК предлага нови правила за мигрантите по границата с Полша 
Европейската комисия предложи ограничаване на правото на убежище на мигрантите, пристигащи в ЕС от Беларус, 
предават информационните агенции. 
Според предложението мигрантите, влезли в Полша, Литва или Латвия, ще могат да подават молби само от предварително 
определени центрове по границите с Беларус. Там те ще пребивават за срок до 16 седмици, докато молбите им за убежище 
се разглеждат. 
Правозащитни организации разкритикуваха Брюксел, че поставя политиката преди човешкия живот. 13 мигранти изгубиха 
живота си миналия месец, след като Полша затвори своята граница. 
 
√ ЕС разшири санкциите срещу Беларус 
Страните от Евросъюза разшириха индивидуалните санкции срещу Беларус заради мигрантската криза на нейната граница 
с Полша и Литва, предава АФП. 
11 беларуски компании и 17 държавни служители бяха добавени в черния списък с ограничения за пътуване и запорирани 
авоари. В резултат на предишните санкции срещу беларуския режим списъкът вече съдържа близо 200 лица и компании. 
Брюксел обвинява режима на президента Александър Лукашенко, че за да си отмъсти за санкциите, е подмамил хиляди 
хора от Близкия изток с обещанието за лесен достъп до Евросъюза. 
Лукашенко отхвърля обвинението. 
 
√ Фон дер Лайен похвали инвестиционния план на ЕС за 300 млрд. евро за противодействие на Китай 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в сряда, че инвестиционният план на Европейския 
съюз на стойност 300 милиарда евро ще предложи на хората "истинска алтернатива" на китайската инициатива "Един пояс, 
един път". 
Фон дер Лайен се обърна към пресата, като посочи, че "страните членки се нуждаят от по-добри и различни оферти“ от 
тези, представени от Пекин. 
Европейската комисия представи в сряда план за инвестиране на 300 милиарда евро в световен мащаб до 2027 г. в 
инфраструктурни, цифрови и климатични проекти като по-добра алтернатива на китайската инициатива "Един пояс, един 
път". 
Схемата, представена в сряда от ЕК и наречена Global Gateway, има за цел укрепване на европейските вериги на доставки, 
стимулиране на търговията в ЕС и подпомагане на борбата с изменението на климата, като се фокусира върху 
дигитализацията, здравеопазването, климата, енергетиката и транспорта, както и образованието и научните изследвания. 
Китай стартира през 2013 г. своя проект "Един пояс, един път", за да засили търговските връзки с останалия свят през 2013 
г. и вече харчи големи средства за развитието на инфраструктурата в десетки страни по света. 
Представители на ЕС обаче посочват, че условията за финансиране, предлагани от Пекин, често са неблагоприятни, 
непрозрачни и правят някои по-бедни страни, особено в Африка, дългово-зависими от Китай. 
"Планът "Глобална врата" (Global Gateway) ще подкрепи зеления и цифров преход в световен мащаб, като до 2027 г. ще 
бъдат мобилизирани до 300 милиарда евро“, написа тя в "Туитър". 
Парите за европейския инвестиционен план под формата на безвъзмездни средства, заеми и гаранции ще идват от 
институции на ЕС, правителства, както и от финансови институции на ЕС и националните банки за развитие. 
 
√ Слабо подобряване на промишлената активност в еврозоната през ноември 
Промишлената активност в еврозоната се ускори слабо през ноември от 8-месечното октомврийско дъно, но 
задълбочаващия се проблем с веригите на доставки ограничи самото производство и повиши цените на суровините и 
материалите с най-бързото темп от над две десетилетия. 
Това показват окончателни данните от бизнес проучване на агенция IHS Markit за предходния месец. 
Промишленият PMI индекс се повиши слабо през ноември до 58,4 пункта от 58,3 пункта през октомври (най-ниско ниво от 
февруари 2021 г.) и под предварителен индекс на ниво от 58,6 пункта, като това е първото, макар и много слабо, нарастване 
на индекса от юни насам. 
Производството като цяло показа известна стабилизация след спада през предходните месеци от летния си пик, но 
постоянните проблеми, породени от затруднените доставки и нарастващия натиск върху разходите, ще продължат да 
оказват негативно влияние върху перспективите в промишления сектор с наближаване на края на годината. 
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Графика на промишления PMI индекс на еврозоната 

 
 
"Докладът отчита подобрение по отношение на самото производство и на новонаетия персонал, но също така 
и  проблемите, свързани с продължаващата криза във веригите на доставки, която доведе до недостиг на материали и до 
"лоша транспортна наличност", отбеляза агенция Markit. 
"Въпреки че търсенето остава силно, както се вижда от по-нататъшно солидно подобрение на притока на нови поръчки, 
веригите на доставки продължават да се влошават с тревожни темпове. Недостигът на суровини ограничи растежа на 
производството досега през четвъртото тримесечие до най-слабия, наблюдаван през последната година и половината“, 
коментира резултатите от проучването Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в IHS Markit. 
Отчита се смесена картина в производствения сектор сред водещите европейски икономики, като имаше подобрения на 
промишления PMI индекс във Франция и Италия, но известно отслабване в Германия, Испания, Австрия и Холандия. 
 
√ Европа е изтеглила рекордни количества газ от хранилищата 
Изтеглянето на газ от подземните хранилища в Европа през ноември достигна рекорд от 2011 г. насам, сочат данни на Gas 
Infrastructure Europe (GIE). 
Добивът на газ от хранилищата в ЕС през ноември възлиза на около 11,68 милиарда кубически метра. Това е втори пик от 
2011 г., като първият беше през 2016 г. - когато 11,78 млрд. куб. м. бяха изтеглени от европейските газови складове. 
Така общото запълване на европейските хранилища в края на предходния месец намаля до 68,05% и вече е около 73,46 
млрд. куб.м. 
 
√ САЩ предупредиха Русия за "тежки санкции" при военни действия срещу Украйна 
Държавният секретар на САЩ предупреди Русия, че ще понесе тежки икономически санкции ако предприеме военни 
действия против Украйна. 
Антъни Блинкън говори след съвещание на министрите на отбраната на НАТО в латвийската столица Рига. 
Според Блинкън през последните седмици Кремъл усилено планира дестабилизиране на Украйна отвътре, съчетано с 
широкомащабни военни операции. Американският първи дипломат не уточни с какви санкции Вашингтон би отговорил на 
евентуална конфронтация, но подчерта, че те ще имат тежко отражение върху руската икономика. Блинкън призова 
Кремъл да изтегли войските си от районите в близост до украинските граници. 
А генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг отхвърли упреците на Москва за провокативни учения в Черно море и 
на свой ред обвини руската страна за "агресивна риторика"  в случаи на агресия срещу съседите под прикритието на военни 
учения. 
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че войната в Донбас не може да бъде прекратена без директни 
преговори с ръководството на Русия. А външният министър на Украйна Дмитро Кулеба отхвърли всякакви претенции на 
Москва срещу сближението на Киев с НАТО и призова Алианса да подготви възпиращи мерки срещу Кремъл. 
 
√ Лавров: Кризата в Украйна може да бъде преодоляна чрез преговори Киев - Донецк и Луганск 
Говорителят на руското министерство на външните работи Сергей Лавров заяви, че кризата в Украйна може да бъде 
преодоляна чрез преки преговори между Киев от една страна и Донецк и Луганск от друга. 
Представяйки пред сенаторите в горната камара на парламента приоритетите във външната политика на 
Русия, Сергей Лавров заяви: 
„Вътрешноукраинският конфликт може да бъде преодолян единствено чрез цялостното и последователно изпълнение на 
минския комплекс от мерки, който беше одобрен с резолюция на Съвета за сигурност и стана неотменна част от 
международното право. Залогът за успех са преките преговори между страните в конфликта - Киев и Донецк и Луганск“. 
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Очаква се в рамките на започващата утре в Стокхолм среща на външните министри на страните от Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа Сергей Лавров да разговаря с държавния секретар на Съединените щати 
Антъни Блинкън. 
 Междувременно говорителят на руското външнополитическо ведомство Мария Захарова обвини Киев, че струпва 
войници и тежко въоръжение по линията на съприкосновение в Данбас. 
„По някои данни броят на украинските войски в зоната на конфликта вече достига 125 000 души. Това е половината от 
личния състав на въоръжените сили на Украйна“. 
 
√ Турският финансов министър подаде оставка 
Министърът на финансите на Турция Лютфи Елван подаде оставка, съобщи Държавният вестник на страната. На негово 
място е назначен помощникът му Нуретин Небати.  
Медиите в страната определят оставката като „среднощно решение на Ердоган“.  
Икономически наблюдатели напомнят, че Лютфи Елван не подкрепя ниските лихвени проценти, за разлика от президента 
Реджеп Ердоган.  
От началото на годината това е третата смяна в министерството на финансите на Турция. 
 
√ СЗО разработва механизъм за предотвратяване на нови пандемии 
Световната здравна организация ще разработи международен механизъм за предотвратяване на нови пандемии. 
На специална среща в Женева представители на 194-те страни-членки на организацията единодушно приеха резолюция 
за създаването на механизма. Планът е той да бъде готов до 2024-та.  
Според ръководителя на организацията Тедрос Гебрейесус решението е повод за радост и надеджда, от който всички 
имаме нужда, въпреки различните мнения относно действията, които трябва да предвижда финалното споразумение. 
Франс прес изтъква, че различията между отделните страни засягат правнообвързващите ангажименти за равномерно 
разпределение на ваксини срещу евентуални нови вируси, споделянето на информация и разследването на появата им, 
както и финансирането на общите дейности по бъдещия механизъм.  
 
Мениджър 
 
√ Правителството отпуска още 100 млн. лв. по мярката "Запази ме+"  
Правителството одобри допълнителни разходи от 100 млн. лв. по бюджета на министерството на труда и социалната 
политика. Средствата ще се използват по мярката "Запази ме+" за изплащане на компенсации на работници, служители и 
самоосигуряващи се лица във временно затворените с акт на държавен орган икономически дейности по време на 
пандемията.  
Те ще имат право да получат средства в размер на 75 на сто от осигурителния си доход за месец юли 2021 г. за дните, през 
които са ползвали неплатен отпуск заради наложените ограничения. 
Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс около 60 000 работници и служители ще запазят своята заетост, 
уточняват от правителствената информационна служба. 
 
√ Въвеждат финансова мярка за подпомагане на автобусните превозвачи 
Въвежда се мярка за подпомагане на автобусните превозвачи в размер на 40 млн. лева. Това заяви на брифинг след 
вчерашното правителствено заседание министърът на транспорта Христо Алексиев.  
Документи ще могат да се подават от следващия понеделник, а те ще се разглеждат по правила и ред, обсъдени с 
браншовите организации. Общинските автотранспортни предприятия също може да кандидатстват за подпомагане по тази 
мярка. 
"Надяваме се до края на годината да успеем да разплатим тези средства към автобусните превозвачи, за да получат глътка 
въздух в днешната ситуация, свързана с COVID-кризата", посочи Алексиев. 
България ще подаде жалба в Съда на ЕС по отношение на пакета "Мобилност", съобщи още министър Алексиев, 
който определи пакета като дискриминационен спрямо българсия автобусен и автомобилен международен транспорт. 
 
√ Ще предложат на търг кораба Vera Su 
Ако разходите по спасителната операция за кораба Vera Su не бъдат покрити от застрахователите, той ще бъде продаден 
на открит търг. Това стана ясно след вчерашното заседание на Министерския съвет.  
"Направихме успешна операция по отношение на кораба Vera Su. В момента е на сух док и той ще бъде напълно 
възстановен, за да може да бъде плавателен. Корабът е задържан като българска собственост и ако разходите не бъдат 
покрити от застрахователите, той ще бъде продаден на открит търг, за да може тези разходи да бъдат възстановени", заяви 
на брифинг министърът на транспорта Христо Алексиев.   
Държавата е поканила застрахователя и корабособственика да покрият разходите в 14-дневен срок. Плавателният съд е 
оценен на около 3 млн. лева. 
Междувременно, стана ясно, че България е задействала процедура за проектиране и строителство на български 
специализиран кораб, който ще покрива нуждите за спасителни и издирвателни операции. Той може да бъде ползван за 
научно-изследователски дейности и мисии, както и за практическо обучение на студенти, уточни министърът на 
транспорта. 
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√ Комитова: При проверката установихме, че част от "Струма" не е магистрала  
Допреди няколко дни не знаех, че участъкът на „Струма”, на който стана тежката автобусна катастрофа, не е магистрала, а 
обикновен, широк междуградски път. Това коментира в ефира на Нова телевизия регионалният министър Виолета 
Комитова по повод информацията, че участъкът, където стана трагичният инцидент със северномакедонския автобус, няма 
издаден Акт 16.  
„Проверката на фаталния участък от АМ „Струма” след катастрофата от миналия вторник отне една седмица. Подобни 
проверки отнемат много време. За съжаление трябва да ги правим регулярно, но заради трагичния повод трябваше да 
извършим спешна проверка. Много ми е тъжно, че трябва да говорим по повод катастрофата, и отново искам да поднеса 
своите съболезнования на близките на жертвите”, каза министър Комитова.  
По думите й, пътят няма Акт 16, защото не са завършили отчуждителните процедури. „По проект това е път Е79 – той е с 
максимално позволена скорост от 90 км/час. Това не е скоростен път, не е и магистрала”, допълни министърът в отговор 
на въпрос защо скоростта в тази отсечка е вдигната на 120 км/час.  
Според нея, проверката на пътищата трябва да бъде системен процес, който да отчита опасните зони и местата с дефекти, 
които трябва да се ремонтират и рехабилитират. „В моя мандат не съм имала възможност да обиколя тези участъци”, 
обясни тя.  
Мантинелата във фаталния участък е била в нормите, важащи към момента, в който тя е монтирана. „На мястото има знаци 
за чешмичка, знак за скорост, който е възможно да е паднал преди месеци – не мога да кажа какво е на място. АПИ 
предприе действия да възстанови мантинелата. Най-голямата ни слабост обаче е маркировката. Положена е само средната 
осева линия”, посочи Комитова.  
По отношение на зимното почистване министърът беше категорична, че има достатъчно средства, с които дори ще бъдат 
погасени и стари задължения към снегопочистващи фирми. 
 
√ Денков: Искаме най-късно във вторник всички ученици да се върнат в клас 
Връщането на всички деца в клас очевидно не може да се случи с двуразовото тестване заради бавното пристигане на 
тестовете. Това заяви пред  bTV просветният министър Николай Денков. 
По думите му пристигат между 2 и 3 пъти по-малко тестове от заявеното като поръчки, като тези бройки стигат само за 
децата от 1. до 4. клас. 
„През последните дни имахме няколко разговора с министъра на здравеопазването. Беше казано, че трябва да се промени 
заповедта, така че да могат се върнат учениците в клас. В момента се търси най-безопасният вариант“, каза Денков. 
Той обясни, че се надява заповедта на министъра на здравеопазването да се промени днес, като добави, че когато заседава 
експертният съвет при министър Кацаров там няма представител на министерството на образованието. 
„Това е нещо, което трябва да се промени. Въпросът е институционален, а не персонален. По закон е право на 
Министерството на здравеопазването да решава тези мерки. Те изпълняват закона. Проблемът е, че няма чувствителност 
за последствията от някои техни решения върху нашата система“, обясни Денков. 
Образователният министър коментира, че е обсъдено най-късно до вторник, 7 декември, всички деца да се върнат в клас. 
„Искаме с наличните тестове да осигурим връщането на всички ученици. Това означава тестовете, които се правят в 
момента или да се разредят – да се правят един път в седмицата, или да отпаднат изцяло, така че да има за тъмночервената 
зона“, посочи той. 
Денков заяви, че за големите ученици не е проблем да се тестват с обикновени, а не с щадящи тестове. 
„Доколкото знам това са тестове, при които не се бърка навътре в носа, но първо трябва да знаем колко теста са и дали 
стигат. Аз чух за 200-250 хиляди. При нас това е едно тестване на учениците от 8. до 12. клас“, каза той. 
Точният брой на необходимите тестове обаче остава неясен заради съгласието на родителите. 
Той посочи, че не трябва да се намалява учебният материал заради онлайн обучението, а трябва да се осигури 
допълнително време за децата, които по-трудно се справят. 
На въпрос защо децата могат да отидат на ресторант или в мол, но не и в училище, Денков заяви, че това трябва да се 
попитат здравните власти.  „В момента, в който взеха това решение – ние бяхме в епидемичен взрив. Разбирам тяхното 
желание да блокират епидемията, но не разбирам защо в последните 10 дни аз се почувствах самичък в опита да се върнат 
обратно децата“, каза Денков. 
По думите му няма чуваемост, че връщането в клас трябва да стане бързо. „Грешката която направих е, че се предоверих, 
че ще има тестове. Трябва да има механизъм, в който когато се обсъждат образователни теми, да има представител на 
МОН в МЗ“. 
Ресорният министър обясни, че се е почувствал като в капан – от една страна е имало заповед за тестване на учениците, а 
от друга – липса на такива. По думите му след среща при премиера Стефан Янев, се очаква решение по темата днес или 
утре. 
Той уточни, че се обсъжда следващата учебна година да започне по-рано. Коментират се все още различните варианти. 
Денков заяви, че по-трудният вариант е да се удължи настоящата учебна година. Образователният министър посочи, че не 
е получил все още покана да остане на поста в редовен кабинет. 
 
√ Газът за декември поскъпва с повече от очакваното 
С над 9 лева ще поскъпне природният газ, според окончателно утвърдената от КЕВР вчера цена за декември. Вместо 
първоначално предложената цена на природния газ за декември от 96,14 лв. за мегаватчас "Булгаргаз" ЕАД актуализира 
вчера предложението си и подаде заявление този месец природният газ да се продава за 102,33 лв. за мегаватчас, а 
Енергийният регулатор утвърди поисканата по-висока цена. 

https://nova.bg/news/view/2021/12/01/348479/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%B5-%D1%87%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/nikolaj-denkov-iskame-naj-kasno-vav-vtornik-vsichki-uchenici-da-se-varnat-v-klas.html
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За сравнение през ноември утвърдената от регулатора цена беше 93,19 лв./MWh., което е увеличение с 9,14 
лева. Основната причина за поскъпването е скокът на природния газ на международните пазари.  
Предложената от заявителя цена от 102,33 лв. за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) включва 
компонентите за дейността "обществена доставка" и "задължения към обществото", става ясно от съобщението на 
страницата на КЕВР. 
В първата заявка за цената на синьото гориво през декември, внесена и обсъдена на откритото заседание на КЕВР на 25 
ноември след анализ, изготвен въз основа на представените от "Булгаргаз" ЕАД данни и документи се предлагаше цената 
на природния газ от 1 декември 2021 г. да бъде 96,14 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Още 
тогава обаче изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД Николай Павлов прогнозира, че цената на природния газ за 
българския пазар за декември се очаква да бъде малко по-висока от предложената в заявлението на дружеството. Като 
причина отнове беше посочено покачването на цените на природния газ на европейските газови пазари през последните 
дни. "Независимо от това цената за българските потребители ще бъде с около 35 на сто по-ниска в сравнение с 
европейските борси. Осигурени са количествата по договорите с всички клиенти и дружеството има готовност да посрещне 
есенно-зимния сезон", каза тогава Николай Павлов. 
Действащата през ноември и утвърдена от регулатора цена на природния газ бе 93,19 лева за мегаватчас. 
В утвърдената цена на природния газ от 102,33 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на 
газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" и компонента за компенсиране на разходи, 
покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в 
изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации, обясняват от КЕВР след утвърждаването на 
новата, по-висока цена вчера.  
При утвърждаването ѝ от КЕВР отчели заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар и от 
запаси природен газ, условията по договорите за доставка от внос за вътрешния пазар, както и усреднения валутен курс на 
БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ.  
 
√ Бум на електронните подписи по време на пандемията  
Последните две години са дали тласък на преминаването към много по-сигурните дигитални плащания и плащания с карти 
в интернет. Това заяви в ефира на "Тази сутрин" по bTV Мирослав Вичев, Мениджър на годината 2021. 
„Това в началото ставаше по-тромаво, налагаше се да се помнят пароли, а сега става чрез биометрия. Това е сериозна 
трансформация в картовите разплащания, която ни позволява да сме малко по-сигурни“, обясни Вичев. 
„В началото при локдауна имаше много голямо свиване, ние отговаряме за междубанковите разплащания и всички 
картови разплащания. В началото на пандемията хората се прибраха, транзакциите рязко намаляха през март и април 
миналата година. Впоследствие това се възстанови и това, което оправи впечатление, е огромният бум в електронните 
подписи и електронни идентификации и услугите, без които е трудно да работим дистанционно“, сподели още той. 
Според него възстановяването на икономическия живот след огромния срив миналата година е много съществено нещо.  
„То се усеща силно при нас, самите картови разплащания възстановиха ръста си. Съвсем наскоро беше извършена и 
първата транзакция за незабавно плащане – това е плащане от сметка в сметка между банки в рамките на 10 секунди по 
европейски стандарт. Първите две български сертифицирани банки осъществиха това разплащане. Това е стандарт, който 
трябва да стане новият нормален начин за плащане“, посочи мениджърът. 
 
√ Любомир Дацов: Бюджетът трябва да е около нулата, недопустимо е да сме на дефицит 
На първо място бюджетът осигурява услуги и ако има дискусия, тя трябва да бъде как с парите, които плащаме от данъци, 
да получаваме по-добри и по-качествени услуги. Това заяви пред bTV финансовият експерт Любомир Дацов, който 
бе  предложен за министър на икономиката в проектокабинета на „Има такъв народ“ през лятото. 
„Това е същото като във всяка една друга сфера. Когато отивате и си купувате хляб и месо рядко питате и дискутирате какви 
са заплатите и социалните придобивки в предприятието. Интересува ви качеството на месото и неговата цена, защото вие 
сте потребител“, коментира той. 
По думите му дискусията за качеството на публичните финанси не се е състояла. 
„Пари има, бюджетът е на превишение един месец преди края на годината. Той е с близо 570 млн. превишение, което се 
дължи на добрите приходи в бюджета и на това, че  почти няма похарчени пари за капиталови разходи тази година“, каза 
финансистът. 
Според него няма никаква логика да се говори за бюджет с дефицит за следващата година, ако той е на превишение тази 
година. 
„Няма никаква логика в това. Дефицитът се определя от икономическия растеж и обстановката в държавата. Всички 
показатели, включително и на Европейската комисия, сочат, че за следващата година нито може да се говори за криза, 
нито е допустимо, ако се приложат изискванията и правилата на ЕС,  България да е на дефицит. Онова, което трябва да се 
направи, е да има преход. Реалистични цели са за залагане на бюджет около нулата. Всяко едно изхвърляне в момента от 
около 4,5% - това са около 6 млрд.“ обяснява Дацов. 
Финансистът подкрепи и позицията на работодателите, според които за 100 лв. по-висока заплата се губят около 26 хил. 
работни места. 
„Ако е еднократно, няма значение, но ние имаме системно увеличаване на минималната работна заплата през годините, 
първо от правителството на ГЕРБ и сега са заявени същите намерения. Това са хората с ниско образование - те работят в 
областите, в които се дава МРЗ. И отдолу растат заплатите - най-ниските, а отгоре няма условия за такова нарастване и този 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/miroslav-vichev-ima-bum-na-elektronnite-podpisi-po-vreme-na-pandemijata.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/ljubomir-dacov-njama-osnovanie-da-ne-se-uvelichat-pensiite.html
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който е с добро образование и нормална работа започва да получава колкото този, който полага некачествен труд и не е 
образован. Струва ли ви това нещо?“, попита Дацов. 
Любомир Дацов коментира и преговорите в сектор „Икономика и социална политика“ между потенциалните коалиционни 
партньори в лицето на „Продължаваме промяната“, „Демократична България“, БСП и „Има такъв народ“. 
„Така, както заявиха по време на преговорите, намеренията за увеличаване на различни разходи в различни сфери, тези 
увеличения изобщо не са временни. Аз за първи път виждам такива преговори, които да се правят без сметки. Там нямаше 
изчисления, нямаше остойностяване на мерките, които предложиха отделните партии. Това е доброто желание на всеки 
един да се случи някакъв тип политика, без да има изчисления“, отбеляза Любомир Дацов. Според него истинско 
коалиционно споразумение задължително се прави с разчет за ефектите и колко ще струва. 
Според него няма основание да не се увеличат пенсиите, защото това вече е гласувано в Народното събрание. 
„Идващото правителство препотвърди нивото на доходите, макар че бе заявено да паднат. Кризисната добавка за 
пенсионерите беше временна и трябваше да отпадне. Потвърди се това, че като вдигнеш едни доходи, не можеш да ги 
върнеш обратно", посочи още Дацов. 
 
√ Пълна независимост в производството на чипове - невъзможна мисия за ЕС 
Постигането на пълна независимост при производството на полупроводници просто е „неосъществимо“ поради нуждата 
от високи нива на инвестиции, призна еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер. 
Автомобилостроителите и други индустрии в блока изпитват затруднения с производството в условията на пандемия, тъй 
като веригите на доставки бяха засегнати от недостига на чипове. В резултат много европейски политици търсят начини за 
увеличаване на производството на полупроводници в ЕС. 
Някои висши чиновници смятат, че Европейският съюз трябва да се превърне в световна сила в този сектор, но Вестагер 
предупреди срещу възприемането на нереалистични очаквания в тази сфера. 
„Цифрите, които чувам като първоначални инвестиции за постигане на пълна самодостатъчност, правят това начинание 
неосъществимо“, каза тя в интервю за Си Ен Би Си в Лондон. 
„Важното е, че в Европа има различно ниво на производствен капацитет“, каза тя. 
Европейската комисия заяви по-рано, че иска да удвои пазарния дял на Европа в сектора на полупровидниците до 2030 г. 
В най-добрите случаи в момента пазарния дял на Европа  се равнява на около 10%, докато през 90-те години на миналия 
век той беше 40% 
„В същото време ще ви трябват много чипове, които се използват за интернет на нещата, във вашия хладилник, вашата 
кафемашина и тн... това е наследена технология и разработването и ще отнеме доста време, защото този вид мигрира към 
високите технологии“, каза Вестагер, отбелязвайки, че е важно „ЕС да вижда себе си от глобална перспектива и да знае с 
кого би искал да има реални  взаимозависимости, както и политическа ангажираност за взаимопомощ в лоши дни“. 
Геополитика 
Една от причините за търсенето на самодостатъчно е желанието за свобода от геополитиката. Съществуват опасения, че 
търканията между САЩ и Китай може да нарушат още повече веригите на доставки. 
Вестагер обясни, че ЕС работи със Съединените щати, за да установи какво причинява недостиг в производството на 
полупроводници. 
„Трябва да продължим международното сътрудничество. Защото дори ако нашата стратегическа цел е 20% от стойността 
на полупроводниците от висок клас да се генерира в Европа до 2030 г., в повечето съвременни продукти ще намерите най-
различни видове чипове. Така че е наистина важно в международен план веригите на доставки да работят добре“, каза тя. 
Вестагер посочи, че правителствата трябва да могат да предоставят подкрепа на този сектор, но това може да стане само 
по „пропорционален“ начин. 
„Можем да установим директно в договора субсидии за специфични видове производствен капацитет, които да бъдат 
разрешени в Европа. Разбира се, подкрепата трябва да бъде пропорционална и трябва да има да има европейска 
перспектива“, каза еврокомисарят. 
Чуждестранни субсидии 
Европейският съюз е загрижен за чуждестранните инвестиции в европейски компании от известно време, но пандемията 
изостри проблема, тъй като фирмите имат остра нужда от пари. Блокът настоява, че не е против чуждестранните 
инвестиции в региона, но иска да може да проверява сделките, за да гарантира, че те не нарушават конкуренцията на 
пазара. 
По-рано този месец се появи новина, че китайска държавна компания е купила италиански производител на военни 
дронове Alpi Aviation. Сделката обаче не беше разследвана от европейските власти. 
Вестагер поиска от европейските институции да засилят инструментите за конкуренция, така че екипът й да може да 
разглежда сделките по-ефективно. Този законодателен акт обаче все още не е одобрен. 
„Трябва да използваме инструментите повече. Нуждаем се от повече активност, имаме нужда от повече контрол“, каза 
Вестагер. 
 
√ Сърбия ограничи цените на основни хранителни продукти 
Правителството на Сърбия прие решение да ограничи цените на няколко основни хранителни продукти на нивото им от 15 
ноември тази година, съобщи белградската агенция Бета. Става въпрос за цената на захарта на кристали, брашно тип 400, 
слънчогледово олио, свинско месо от бут, UHT мляко с 2,8% масленост.  
В съобщение на пресслужбата на правителството се казва, че ограничаването на цените е прието с цел да се отстранят 
вредните последствия и да се претодвратят сътресения на пазара. Ограничаването на цените се въвежда за 60 дни.  
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Производителите нямат право да намаляват обема на доставки на тези продукти под средното ниво от последните 12 
месеца, а за нарушаване на тези разпоредби са предвидени парични глоби от 100 000 динара до два милиона динара и 
забрана за извършване на дейност за срок от шест месеца до една година.  
 
√ Ердоган: Лихвите ще продължат да вървят надолу 
Лихвените проценти в Турция ще продължат да вървят надолу, заяви президентът Реджеп Тайип Ердоган в интервю за 
държавната телевизия TRT, цитирано от Блумбърг. 
Според Ердоган това ще помогне за "освобождаването на икономиката на страната от краткосрочния чуждестранен кеш и 
трансформирането и в такава, която процъфтява благодарение на местното производство и износа." 
По-евтините пари ще подкрепят производството, ще създадат работни места и ще забавят потребителската инфлация, 
която в момента е четири пъти над целта от 5%, а валутата рано или късно ще укрепне, убедено заяви Ердоган. 
Веднага след неговия коментар турската лира поевтиня с 8,1% до 13,9519 лири за щатски долар. Към 15:40 ча българско 
време тя леко се възстанови, като един долар се разменя за 13,2382 турски лири. 
По думите на Ердоган Турция няма да опитва да привлича капиталови потоци, които оставят икономиката й на милостта 
на „горещите пари“ или инвестиции, които бързо могат да бъдат оттеглени. 
Обещанията на президента поставиха централна банка на страната в незавидно положение, след като по-рано нейни 
представители казаха, че обмислят прекратяване на свалянията на лихвите през декември. Дори и това да се случи, 
турската лира вече е изгубила близо 28% от стойността си, след като централната банка започна цикъла на облекчаване 
през септември и понижи основния си лихвен процент с 4 процентни пункта до 15%. 
„Страната ни достигна точка на пречупване на този порочен цикъл и вече няма връщане назад“, каза Ердоган. 
 
√ Федералният резерв се отказва от позицията си за „преходна инфлация" 
Появата на варианта Омикрон повишава несигурността около инфлацията, предупреди председателят на Федералния 
резерв Джером Пауъл, цитиран от Би Би Си.              
Нарастващите нива на разпространение на коронавируса и неговият нов вариант крият нови рискове за американската 
икономика, каза Джером Пауъл по време на изслушване пред Комисията по банкови, жилищни и градски въпроси към 
Сената. В миналото Пауъл определяше скока на инфлацията като преходен – термин, който според него вече трябва да 
бъде „пенсиониран“. 
Той също така заяви, че Фед трябва да обмисли по-бързо намаляване на темпото на изкупуване на облигации. По време 
на пандемията Федералният резерв получи множество похвали за предотвратяването на рецесия с програмата си за 
изкупуване на активи, но този месец централната банка стартира процеса по намаляване на стимулите в опит да укроти 
инфлацията. 
Някои икономисти твърдят, че по-бързото намаляване на стимулите и по-ранното преминаване към по-високи лихвени 
проценти са необходими мерки за справяне със скока на цените, които през октомври нараснаха с най-бързия темп от 
близо 31 години. 
Пауъл е на мнение, че по-високите цени са резултат от влиянието на пандемията и по-конкретно от проблемите с веригите 
на доставки и промените в потребителското търсене. Той прогнозира, че инфлацията ще отслабне с отшумяването на 
пандемията 
Появата на варианта Омикрон обаче разтърси глобалните пазари, повишавайки вероятността ограниченията върху 
пътуванията, социалната и икономическата дейност да бъдат удължени. 
„По-големи притеснения“ 
„Неотдавнашното нарастване на случаите на заразени с COVID-19 и появата на варианта Omicron крият рискове за заетостта 
и икономическата активност и повишена несигурност за инфлацията“, каза Пауъл пред банковата комисия на Сената, 
„По-големите опасения относно вируса биха могли да намалят желанието на хората да се върнат в офисите, което ще 
забави напредъка на пазара на труда и ще засили проблемите при веригата на доставки“, добави той. 
Попитан дали все още мисли, че инфлацията може да бъде описана като преходна, Пауъл каза: „Вероятно е подходящ 
момент да пенсионираме тази дума и да обясним по-ясно какво имаме предвид“, каза той. 
Според него високата инфлация ще продължи до средата на следващата година, като централната банка вероятно ще 
дискутира ускоряване на свиването на програмата за изкупуване на активи. 
Пазарът разчете тези коментари като промяна на тона на председателя на Федералния резерв, сигнализираща предстоящо 
затягане на паричната политика. 
 
√ Путин: Русия ще действа, ако НАТО премине червените линии 
Владимир Путин каза, че Русия ще е принудена да действа, ако „червените ѝ линии“, свързани с Украйна, бъдат преминати 
от НАТО, а Москва ще разглежда разполагането на офанзивни ракети на украинска земя като сигнал за действие. 
„Ако на територията на Украйна се появят някакви ударни системи, времето за полет до Москва ще бъде 7-10 минути, а 
при използване на хиперзвуково оръжие – пет минути. Само си представете“, коментира президентът по време на участие 
в инвестиционен форум в руската столица, цитиран от „Ройтерс“. 
Той обяви, че се надява здравият разум да надделее от всички страни, но иска НАТО да е наясно с опасенията за сигурността 
на Русия около Украйна. 
Путин обяви, че страната му скоро е тествала нова хиперзвукова ракета с морско базиране, която ще бъде на въоръжение 
в началото на новата година. По думите му устройството се движи със скорост, която е 9 пъти по-висока от тази на звука. 
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Освен това президентът, който постави въпроса защо НАТО е пренебрегнала многократните руски предупреждения и е 
разширила военната си инфраструктура на изток, изтъкна разполагането в Полша и Румъния на системата за 
противоракетна отбрана Aegis Shore на НАТО. 
Той даде да се разбере, че не иска да види същите изстрелващи системи MK41, за които Русия отдавна се оплаква, че могат 
да бъдат използвани и за изстрелване на офанзивни крилати ракети Tomahawk в Украйна. 
„Създаването на такива заплахи (в Украйна) ще са червени линии за нас. Но се надявам да не се стигне дотам. Надявам се, 
че чувството за здрав разум, отговорност както за нашите страни, така и за световната общност ще надделее“, каза Путин. 
По-рано вчера Великобритания и САЩ предупредиха Русия за всяка нова военна агресия срещу Украйна, докато НАТО 
свика среща, на която да обсъди защо Русия е преместила войските по-близо до южния си съсед. 
Миналата седмица генералният секретар на Алианса, Йенс Столтенберг, обяви, че руските действия ще имат „цена“. 
 
√ ОИСР понижи прогнозата си за ръста на глобалната икономика през 2021 г. 
Основният риск за иначе оптимистичната глобална икономическа перспектива е настоящият скок на инфлацията да се 
окаже по-траен и да продължи повишението. Това заявиха от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
в новата си прогноза за икономическите перспективи, предаде Ройтерс. 
Според организацията глобалният вътрешен продукт ще нарасне с 5,6% през тази година, след което растежът ще се забави 
и през 2022 г. ще бъде отчетено повишение от 4,5%, а през 2023 г. – от 3,2%. 
Новата прогноза за глобалната не се различава много от предходната оценка за ръст от 5,7% през 2021 г., докато 
очакванията за следващите две години са без промяна. 
Макар че глобалната икономика се възстановява с добро темпо, много компании изпитват затруднения с отговарянето на 
високото потребителски търсене, което доведе до скок на инфлацията в цял свят заради проблемите с веригата на 
доставки.. 
„Основният риск е, че инфлацията продължава да изненадва с ръста си, което принуждава големите централни банки да 
мислят за затягане на паричната политика по-рано и в по-голяма степен от предвиденото“, отбелязват от ОИСР. 
Според базираната в Париж организация инфлацията на страните от ОИСР ще достигне връх от близо 5%, след което 
постепенно ще се понижи, достигайки 3% до 2023 г. 
На този фон най-доброто нещо, което централните банки могат да направят засега, е да изчакат напрежението по веригите 
на доставки да отслабне и да сигнализират, че ще действат, ако е необходимо, казват от ОИСР. 
В новата си прогноза от ОИСР очакват икономиката на САЩ да нарасне с 5,6% през тази година, 3,7% през следващата и 
2,4% през 2022 г. Предходните прогнози бяха за ръст от 6% през тази и 3,9% през предходната. 
Очакванията за икономиката на Китай също са по-песимистични, като новата прогноза е за ръст от 8,1% през 2021 г. и по 
5,1% през 2022 г. и 2023 г. В предходния си доклад ОИСР прогнозира ръст на БВП на Китай от 8,5% през 2021 г. и 5,8% през 
следващата година. 
Не толкова голямо е влошаването на перспективите в еврозоната, като новата прогноза е за увеличение на БВП от 5,2% 
през 2021 г., 4,3% през 2022 г. и 2,55 през 2023 г. Предходната прогноза бе за ръст от 5,3% през 2021 г. и 4,6% през 2022 г. 
 
√ Цените на кафето достигнаха 10-годишен връх на световните пазари 
Цeнитe нa cypoвoтo ĸaфe нa зъpнa дocтигнaxa 10-гoдишeн вpъx нa cвeтoвнитe пaзapи, като анализаторите очакват 
тенденцията за ръст до продължи поне до 2023 г., предаде Си Ен Би Си. 
Дoгoвopитe зa дocтaвĸa пpeз дeĸeмвpи завършиха търговската сесия в понеделник при цена от 2,34 долара за един паунд 
(около 450 грама). В четвъртък кафе фючърсите на Междуконтинентална стокова борса (ICE) в Ню Йорк достигнаха 2,46 
долара, което е най-високата цена от 2011 г., когато бе преминат прага от 3 долара за паунд. 
Oлe Xaнceн, диpeĸтop в Ѕахо Ваnk, заяви пред медията, че през последните 12 месеца се е развихрила „перфектна буря от 
събития“, които са подкрепили цената на кафето. 
„Въпросът за будещите движения на цената е доколко тези развития ще бъдат дългосрочни. Мисля, че трябва да се 
фокусираме върху случващото се в Бразилия през тази година, където температурите бяха рекордно ниски и имаше кратък 
период на слана в някои региони на отглеждане на кафе. След това имахме период на суша, който остави реколтата за 
2020 г. в крехко състояние“, коментира той. 
Според него негативните метеорологични явления ще повлияят на добива по-късно тази година, както и през 2022 г. и 
евентуално дори през 2023 г. 
„Видяхме покачване на цените на кафето до около 3 долара за паунд през 2011 г., когато имаше страхове около Бразилия. 
Данните за тази година карат пазара да спекулира дали отново можем да достигнем тези нива“, коментира той. 
Ocвeн лoшoтo вpeмe, глобалните проблеми с веригите на доставки се отразиха сериозно на пазара на кафе, тъй като 
производителите и преработвателите на продукта са в различни държави. Пазарна несигурност идва и от страни като 
Етиопия, която е на ръба на гражданска война, и Виетнам, където повишението на броя на заразени с COVID-19 се отрази 
негативно на производството. 
 
√ MAE очаква рекорден растеж на възобновяемата енергия през 2021 г. 
Светът е на път да добави близо 290 гигавата капацитет за възобновяема енергия тази година. Това съобщи 
Международната агенция за енергетика (МАЕ), цитирана от Си Ен Би Си. 
Базираната в Париж организация очаква 2021 г. да „постави исторически рекорд за нови инсталации на възобновяемите 
енергийни мощности“. 
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Според прогнозите на МАЕ капацитетът за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници ще 
достигне 4800 гигавата през 2026 г., което е ръст от 60% спрямо 2020 г. 
Под капацитет се разбира максималното количество енергия, което инсталациите могат да произведат, а не това, което 
генерират в определен момент. 
Китай ще бъде водещият двигател за растежа на капацитета на възобновяемите енергийни мощности в световен мащаб, 
посочват от МАЕ, като след азиатския гигант се нареждат Европа, САЩ и Индия. 
Според организацията възобновяемите енергийни източници отговарят за 95% от ръста на глобалните енергийните 
мощности до 2026 г. 
„Ревизирахме нагоре прогнозите си от преди година. По-силната политическа подкрепа и амбициозните климатични цели, 
обявени по време на конференцията COP26 засенчват настоящите рекордни цени на суровините, които доведоха до 
повишение на разходите за строежа на нови вятърни и слънчеви инсталации. 
По думите на изпълнителния директор на МАЕ Фатих Бирол рекордното увеличение на възобновяемите енергийни 
мощности през тази година е пореден знак за появата на нова глобална енергийна икономика. 
„Високите цени на суровините и енергията, които виждаме днес, представляват нови предизвикателства за 
възобновяемата индустрия, но завишените цени на изкопаемите горива правят възобновяемите източници по-
конкурентни“, каза Бирол. 
Когато става въпрос за целите за въглеродна неутралност обаче нещата не изглеждат толкова розови. 
Макар че добавянето на капацитет за възобновяеми енергийни източници е на път да „расте по-бързо от всякога през 
следващите пет години“, това няма да е достатъчно, за да бъде постигнат сценария на МАЕ нетни нулеви емисии до 2050 
г. 
Дори „ускореният сценарии“, при който правителствата се справят с предизвикателствата, свързани с регулирането, 
политиката и прилагането на тези източници, няма да е достатъчен. 
В знак на това колко много работа трябва да се свърши, докладът на МАЕ за „Световна енергийна перспектива за 2021 
година“ описва кака „бързото, но неравномерно икономическо възстановяване от миналогодишната рецесия, 
предизвикана от коронавируса“ е натоварило значително енергийната система. Това доведе до „рязко покачване на 
цените на пазарите на природен газ, въглища и електроенергия“. 
„Въпреки всичкия напредък, постигнат в сферата на възобновяемите енергийни източници, през 2021 г. се наблюдава 
голямо възстановяване на използването на въглища и петрол“, се казва в доклада. „До голяма степен поради тази причина 
се наблюдава и второто най-голямо годишно увеличение на емисиите на въглероден диоксид в историята“. 
 
√ Цените на петрола се повишиха преди решението на ОПЕК+ за доставките 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, възстановявайки част от загубите от предходния ден, след 
като инвеститорите коригираха позициите си преди решението на ОПЕК+ за доставките. Повишенията обаче бяха 
ограничени от страховете, че вариантът Омикрон на коронавируса ще нарани търсенето на петрол, пише Ройтерс. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,98 долара, или 1,42%, до 69 85 долара за барел, след като 
предходната сесия поевтиня с 0,5%. Цената на американският лек суров петрол WTI се повиши с 0,97 долара, или 1,48%, 
до 66,54 долара за барел, следвайки спад от 0,9% в сряда. 
„Инвеститорите коригираха позициите си преди решението на ОПЕК+, тъй като цените на петрола спаднаха бързо и много 
през последната седмица“, каза Цуйоши Уено, старши икономист в NLI Research Institute. 
Глобалните цени на петрола загубиха над 10 долара за барел от миналия четвъртък насам, когато новината за Омикрон 
разтърси инвеститорите. 
„Пазарът ще следи внимателно решението на групата на производителите, както и коментарите на някои от ключовите 
членове след срещата, за да прогнозират бъдещата им политика“, каза Уено. 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), а утре ще има такава и със съюзниците на групата, начело с 
Русия, известни като формата ОПЕК+, ще реши днес дали да пусне на пазара повече доставки на петрол, както бе планирано 
по-рано, или да ограничи предлагането. От месец август насам групата добавя 400 хил. барел на ден към глобалните 
доставки всеки месец като част от постепенното премахване на рекордните съкращения, въведени през 2020 г. заради 
пандемията. 
Новият вариант на коронавируса обаче усложни процеса на вземане на решения, като някои наблюдатели спекулират, че 
ОПЕК+ може да не добави нови доставки през януари в опит да забави растежа на предлагането. 
„Цените на петрола се покачиха, тъй като някои инвеститори очакват, че ОПЕК+ ще реши да поддържа текущите нива на 
предлагане през януари, за да смекчи всякакви щети при търсене от разпространението на Омикрон“, каза Тошитака 
Тазава, анализатор от Fujitomi Securities Co Ltd. 
Опасенията относно въздействието на новия вариант на коронавируса нараснаха, след като бе съобщено за първи негов 
случай в САЩ, а централната банка на Япония предупреди за икономически щети, ако страните реагират с по-строги мерки 
за ограничаване. 
Заместник-министърът на енергетиката на САЩ Дейвид Търк каза, че администрацията на президента Джо Байдън може 
да коригира графика за планираното освобождаване на стратегически запаси от суров петрол, ако глобалните цени на 
енергията паднат значително. 
Междувременно Администрацията за енергийна информация (EIA) съобщи, че запасите на САЩ от суров петрол са паднали 
с 910 хил. барела в седмицата до 26 ноември. Очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, бяха за спад от 1,2 
млн. барела. 
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√ Европейските борси започват декември с ръст 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия в сряда, след като 
търсачите на изгодни сделки се върнаха на пазара в първата сесия за декември, подкрепяйки туристическият сектор и 
енергийният сектор, които бяха засегнати най-тежко от опасенията около новия вариант на коронавируса, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 5,13 пункта, или 1,11%, до 468,09 пункта, следвайки печалбите на 
борсите в Азия, които се възстановиха от резкия спад във вторник. Индексът на петролните и газовите компании SXEP се 
повиши с 2,55%, а туристическият индекс SXTP – с 2,76%. 
 Немският показател DAX се повиши с 234,87 пункта, или 1,56%, до 15 335 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 напредна с 9,606 пункта, или 1,36%, до 7 155,51 пункта. Френският измерител CAC 40 се повиши с 88,13 пункта, 
или 1,31%, до 6 809,29 пункта. 
„Европейските акции са повлияни по-силно от Омикрон от глобалните акции, тъй като на борсите в региона има повече 
стойностни и циклични акции, отколкото в останалата част на света“, коментира Анкит Гидия от BNP Paribas за Европа. 
„Ключовите за пазарите данни ще са тези за ефективността на настоящите ваксини, които най-вероятно няма да получим 
преди края на следващата седмица. Дотогава очаквам представянето на пазарите да е волатилно“, добави той. 
STOXX 600 се движи между големи скокове и резки понижения през тази седмица, тъй като несигурността около Омикрон 
предизвика разнопосочни реакции на пазарите. Бенчмаркът завърши ноември с месечен спад от 2,6%. 
На пазара днес се отрази и прочуването на агенция IHS Markit за промишлената активност в еврозоната, което показа слабо 
ускорение през ноември спрямо 8-месечното дъно, регистрирано през октомври. Промишленият PMI индекс се е повишил 
през ноември до 58,4 пункта спрямо 58,3 пункта. Границата от 50 пункта разделя свиването от растежа.  
Въпреки слабият ръст на промишлената активност,  очакванията на пазара са, че възстановяването на корпоративните 
печалби ще подкрепи европейските акции до нови рекордни нива през 2022 г., според проучване Ройтерс. 
От допитването, в което са участвали 23 мениджъри на фондове, стратези и брокери, става ясно, че очакванията са 
германският индекс DAX и френският CAC 40 да достигнат нови рекордни върхове до средата на 2022 г. STOXX 600 пък ще 
нарасне със 7% спрямо настоящите си нива и ще достигне 500 пункта до юли. 
Акциите на Husqvarna - най-големият производител на електрически градински инструменти в света, поскъпнаха с 5,06%, 
след като компанията повиши финансовите си цели и амбиции за растеж при косачките роботи. 
Цената на книжата на Banca Monte dei Paschi di Siena скочиха с 11,55%, след като банка заяви, че е започнала диалог с 
Министерството на икономиката и финансите на Италия, за да поднови дискусиите за плановете си за набиране на капитал. 
Загуби на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха резки понижения във вторник, заличавайки частичното възстановяване на 
акциите от понеделник, след като инвеститорите преоцениха рисковете, свързани с варианта Омикрон на коронавируса, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 652,22 пункта, или 1,86%, до 34 483,72 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 88,27 пункта, или 1,9%, до 4 567 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq изтри 245,14 пункта от стойността си, или 1,55%, завършвайки сесията при ниво от 15 537,69 пункта. 
Сесията във вторник бе последната за месец ноември, който се окажа доста волатилен за фондовия пазар. Dow се понижи 
с 3,7% за месеца, докато S&P 500 изгуби 0,8% от стойността си. Nasdaq обаче успя да се задържи в зеления сектор, отчитайки 
ръст от 0,25%. 
На пазара се отрази и изказването на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, който заяви пред Комисията по 
банкови, жилищни и градски въпроси към Сената, че забавянето на темпото на месечните покупки на облигации може да 
бъде ускорено в сравнение с обявеното в началото на ноември свиване с 15 млрд. на месец - 10 млрд. от държавните 
облигации и по 5 млрд. от ипотечни ценни книжа (MBS). 
„На този момент икономиката е много силна и инфлационният натиск е по-висок. По тази причина според мен е уместно 
да обмислим прекратяването на програмата за покупки на активи няколко месеца по-рано“, каза Пауъл. „Очаквам, че ще 
обсъдим това на предстоящата ни среща“, добави той. 
Коментарите на Пауъл предполагат, че фокусът на Фед сега се е пренасочил към борбата с инфлацията и нейните 
отрицателни въздействия, вместо върху потенциални смущения в икономическата активност заради нови варианти на 
коронавируса. 
За загубите на фондовите пазари във вторник допринесе и изказването на шефа на Moderna Стефан Бансел, който заяви 
пред „Файненшъл таймс“, че очаква съществуващите ваксини срещу COVID-19 да бъдат по-малко ефективни срещу новите 
варианти. По думите му разработката и доставката на специфична ваксина за Омикрон може да отнеме месеци. На този 
фон акциите на Moderna поевтиняха с 4,36%, 
Цените на книжата на компаниите от туристическия сектор също се сринаха във вторник. Акциите на . Expedia Group, 
Norwegian Cruise Line Holdings и Booking Holdings поевтиняха съответно с 3,25%, 3,51% и 3,67%. 
Доходността на 10-годишните американски държавни ценни книжа падна под 1,45% на фона на опасенията на 
инвеститорите от забавяне на икономиката заради новия вариант. 
Ръст в Азия 
Водещите индекси на фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в сряда, 
възстановявайки част от загубите във вторник, предизвикани от несигурността около варианта Омикрон, предаде Си Ен Би 
Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира ръст от 113,86 пункта, или 0,415, до 27 935,62 пункта. 
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На този фон в континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 13 пункта, или 0,36%, до 3 576,89 пункта, 
докато по-малкият показател Shenzhen Composite напредна с 4,88 пункта, или 0,19%, до 2524,14 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng записа ръст от 183,66 пункта, или 0,78%, до 23 658,9. 
Китайските акции се представиха добре въпреки данните от частно проучване на агенциите Caixin и IHS Markit за 
промишлената активност в страната, което показа различни резултати от официалната статистика. Промишленият PMI 
индекс в Китай се е понижил до 49,9 пункта през ноември спрямо 50,6 пункта през октомври, падайки под границата от 50 
пункта, която разделя растежа от свиването. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 60,71 пункта, или 2,14%, до 2 899,72 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 20,1 пункта, или 0,28%, до 7 235,9 пункта, следвайки данните, че икономиката 
на страната се е свила с 1,9% през тримесечието до септемвир. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира спад от 10,24 пункта, или 1,64%, до 612,48 пункта. BGBX40 се понижи с 1,53 пункта, или 1,09 %, до 138,25 пункта. 
BGTR30 изтри 5,57 пункта от стойността си, или 0,83%, достигайки ниво от 663,65 пункта. BGREIT отчете спад от 0,77 пункта, 
или 0,46%, до 165,04 пункта. 
 
3e-news.net 
 
√ Скок с 28.8 %: Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 473.89 лв. за MWh с ден за доставка 2 декември 
2021 г. 
Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа) 
от 473.89 лв. за MWh и количество от 72 696.30 MWh с ден за доставка 2 декември 2021 г., сочат данните от 
търговията. Това е повишение с 21.8 % спрямо стойността при затварянето на предишната търговия. 
Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 600.51 лв. за MWh, при количество от 38 600.10 MWh. 
Извънпиковата енергия (34 096.20 MWh) е на цена от 347.26 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). 
Борсата стартира при средна цена от 231.98 лв. за MWh и количество от 2901.9 MWh. 
Най-ниската стойност – 141.88 лв. за MWh при обем от 2500.9 – 2493.9 MWh е отчетена в 03-04 часа. 
Най-високата цена на електроенергията търгувана в сегмента „пазар ден напред“ е постигната в 18 часа – 692.5  лв. за 
MWh при количество от 3105.7 MWh.  Висока остава и стойността, отчетена за 09 часа – 625.87 лв. за MWh (3125 MWh). 
В 24 часа цената на търгуваната електроенергия в този сегмент спада до 316.75 лв. за MWh при количество 3160.4 MWh. 
Спрямо стойността от 389.10 лева за MWh или 198.94 евро за MWh за 1 декември 2021 г., цената на търгуваната 
електроенергия с ден за доставка 2 декември се повишава до 242.29 евро за MWh (повишение с 21.8 %), според 
www.energylive.cloud, или 473.89 лв. за MWh по данни на БНЕБ. 
При търговията в пазарен сегмент "в рамките на деня" на 1 декември 2021 г. общият търгуван обем към часа на 
публикуване на информацията е 1 089.00 MWh при средно претеглена дневна цена от 391.63 лв. за MWh. 
Към момента на публикуването на информацията (14:00 ч. на 01/12), оперативните данни на Електроенергийния системен 
оператор (ЕСО) на България за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени 
по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват (MW): 
Име         MW 
АЕЦ     33,40%    2163.92 
КондензационниТЕЦ   43,90%    2843.67 
ТоплофикационниТЕЦ   6,09%    394.67 
ЗаводскиТЕЦ    1,66%    107.78 
ВЕЦ     0,12%    7.79 
МалкиВЕЦ    1,47%    95.18 
ВяЕЦ     6,47%    418.99 
ФЕЦ     6,47%    419.07 
Био ЕЦ     0,41%    26.82 
Товар на РБ    5079.33 
 
√ Веолия България ще си сътрудничи с Тракия икономическа зона в управлението на водни и енергийни ресурси 
Меморандум за сътрудничество и партньорство беше сключен между Тракия икономическа зона /ТИЗ/ и Веолия България, 
съобщиха от ТИЗ. Документът е бил подписан от инж. Пламен Панчев, изпълнителен директор на ТИЗ, и Франсоа Деберг, 
регионален директор на Веолия България. Основният акцент е поставен върху оптимизацията на управлението на водните 
и енергийни ресурси на територията на Тракия икономическа зона. Веолия и ТИЗ ще обединят своите усилия за 
насърчаване на иновативни и устойчиви решения за индустриалните партньори.  
На основата на световните експертни познания и ноу-хау на групата Веолия партньорите са уверени, че ще постигнат 
положителни последици не само за дейностите (включително да продължат експлоатационния живот на съоръженията и 
инсталациите), но и за експлоатационните разходи по отношение на потреблението на вода и енергия и за намаляването 
на въглеродния отпечатък на територията на ТИЗ. 
Създадената официално като бранд през 2013 година Тракия икономическа зона (www.tez.bg) е една от най-мащабните и 
устойчиво развиващи се индустриални зони в България и Югоизточна Европа с площ от 10 700 000 квадратни метра. Тя 
обединява 6 подзони в района на Пловдив. От учредяването на първата зона през 1996 г. досега са привлечени над 200 
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компании, повечето от които са световни лидери в своята област, реализирани са над 3 милиарда евро инвестиции и са 
открити над 35 000 работни места. ТИЗ е сред пионерите в ЕС със стратегията си за развитие на "ново поколение" зони - 
въглеродно-неутрални индустриални паркове. 
Веолия България е част от групата Веолия (www.veolia.com), която се стреми да бъде пример за екологична 
трансформация. С близо 179 000 служители по света групата проектира и предоставя решения, които са едновременно 
полезни и практични за управлението на услуги в сферата на водите, енергията и преработката на отпадъци. Чрез 
дейностите в тези три допълващи се направления Веолия помага за разработването на възможности за достъп до ресурси, 
опазването на съществуващите ресурси и възобновяването им. През 2020 г. групата Веолия осигурява водоснабдителни 
услуги на 95 милиона души по света, канализационни услуги - на 62 милиона души, произвела е близо 43 милиона 
мегаватчаса енергия и обработва 47 милиона тона отпадъци. Веолия Енвиронман (чиито акции се търгуват на борсата Paris 
Euronext: VIE) регистрира консолидирани приходи от 26,010 млрд. евро през 2020 г., се посочва в съобщението. 
Припомняме, че в България групата осъществява дейност във водния и енергийния сектор чрез дружествата "Софийска 
вода" АД и Веолия Енерджи България. 
 
√ Световната банка прогнозира цената на петрола, газа и въглищата 
Цената на петрола през 2022 г. ще продължи да расте и ще бъде 74 долара за барел, а през 2023 г. ще спадне до 65 долара 
за барел, смятат от Световната банка. 
След повишението на цената на петрола през цялата 2021 г. се очаква, че през 2022 г. той ще продължи да расте и ще бъде 
средно 74 долара за барел, а след това през 2023 г. ще спадне до 65 долара за барел в резултат на отслабване на 
проблемите с доставките“, се казва в доклада на банката за икономиката на Русия. 
Очаква се, че през следващата година световното търсене на петрол ще се върне на нивото допреди пандемията COVID-19 
в резултат на възстановяването на въздушния транспорт. Освен това през 2022 г. трябва съществено да се увеличи 
нефтодобива във връзка със свалянето на ограниченията върху добива от страните от ОПЕК+ и пускането в експлоатация 
на нови мощности за производство в редица страни – за около 6 млн. барела на ден. 
От Световната банка прогнозират, че САЩ ще увеличат също добива през следващата година с около 1 млн. барела на ден. 
Увеличение се очаква и в Канада и Бразилия. 
Газ и въглища 
По отношение на цените на газа и въглищата от Световната банка прогнозират, че в Европа те ще останат високи до края 
на настоящата 2021 г. Очакването обаче е, че през следващата 2022 г. цените ще спаднат с 14 %, а през 2023 г. стойността 
на газа ще се понижи с 27 %, а на въглищата – с 25 %. 
„Предвижда се цените на природния газ и въглищата да останат високи до началото на 2022 г., след което те ще започнат 
да намаляват на фона на облекчаване на проблемите с доставките и увеличеното производство. 
Очаква се европейските цени на природния газ и австралийските въглища да спаднат с 14% през 2022 г. и с 27% и съответно 
25% през 2023 г. в отговор на намалените прекъсвания на веригата за доставки, както и усилията на правителствата за 
увеличаване на производството“, пише СБ. 
 
√ Световната търговска организация: Ще работим зa глобална цена на въглерода 
Декарбонизацията е едно от най-големите предизвикателства за света и за развитието на световната търговия, съобщи по 
време на интервю на събитието Reuters Next, което се случва на 1-3 декември онлайн, д-р Нгози Оконджо-Иуела, генерален 
директор на Световната търговска организация. Но това очертава не само предизвикателства, но и възможности. Ние 
трябва да направим така, че търговията с екологични продукти да бъде много по-предпочитана на световно ниво и да има 
възможност тези продукти да се търгуват между страните или една страна да може съвсем свободно да избира такива 
продукти от друга страна без никакви бариери. 
Сред възможностите, които се очертават от март следващата година за базирания в Женева търговски орган е 
разработването на глобална цена на въглерода като част от глобална схема за търговия с емисии, която да се подготви 
например със Световната банка, коментира Оконджо-Иуела. 
Сред възможностите е насърчаването на нисковъглеродни вериги за доставки и ние като организация може да бъдем в 
челните редици на глобалната борба срещу изменението на климата, допълни тя. 
Ръководителят на Световната търговска организация подчерта важността на реформирането на глобалната търговска 
организация, за да се предотвратят по-нататъшни търговски войни, но предупреди, че това ще бъде "много трудно" на 
фона на високо геополитическо напрежение. 
27-годишният глобален търговски орган, под натиск да докаже своята уместност, трябваше да проведе голяма министерска 
среща тази седмица и планът за актуализиране на правилата за глобална търговия беше сред ключовите теми. То обаче 
беше отложено поради ограниченията за пътуване, свързани с варианта на COVID Omicron, което допълнително потуши и 
без това мрачните надежди за напредък.  
Запитана дали СТО е в състояние да се реформира, Нгози Оконджо-Иуела каза: "Абсолютно. Дали ще бъде лесно да се 
направи, е друго нещо. Мисля, че ще бъде много трудно заради липсата на доверие сред членовете." 
Върховният апелативен състав на СТО, Апелативният орган, е деактивиран от 2019 г., когато администрацията на бившия 
президент на САЩ Доналд Тръмп блокира назначенията на съдии. 
Оконджо-Иуела каза пред Reuters, че системата за уреждане на спорове на СТО трябва да бъде спасена, за да се 
предотвратят бъдещи търговски войни, като добави, че трябва да се обърне внимание на „законните опасения“ на 
Вашингтон относно прекомерното претоварване. 
„Абсолютно важно е да подкрепяме многостранната търговия и да не я приемаме за даденост“, каза тя. 
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За съжаление търговските споразумения се изпълняват на 25%, засега най-добрият вариант за търговски взаимоотношения 
си остава пазарът, каза още директорът на СТО. 
Д-р Нгози Оконджо-Иуела е глобален финансов експерт, икономист и специалист по международно развитие с над 30-
годишен опит в Азия, Африка, Европа, Латинска Америка и Северна Америка. Д-р Okonjo-Iweala преди беше председател 
на борда на Gavi, Алианса за ваксини. От създаването си през 2000 г., Gavi е имунизирал 760 милиона деца в световен 
мащаб и е спасил тринадесет милиона живота. Преди това тя беше в бордовете на Standard Chartered PLC и Twitter Inc. 
Наскоро беше назначена за специален пратеник на Африканския съюз (AU) за мобилизиране на международна финансова 
подкрепа за борбата срещу COVID-19 и специален пратеник на СЗО за ускорител на достъп до инструменти за COVID-19 . 
Тя е умел преговарящ и е посредничила на множество споразумения, които са довели до печеливши резултати в 
преговорите. Тя се счита за ефективен строител на консенсус и честен брокер, ползващ се с доверието на правителствата 
и други заинтересовани страни. 
Събитието може да гледате на Reuters Next. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Пред какви организационни проблеми са изправени училищните ръководства в опитите си да върнат в клас и по-
големите ученици? - дискусия в студиото; 

- На прага на откриването на 47-я парламент - какво да очакваме от новата власт? Анализ на политолозите 
Антоанета Христова и Антоний Тодоров; 

- Кога България ще разполага с ваксини срещу ковид и за по-малките деца - в студиото Богдан Кирилов от 
Изпълнителната Агенция по лекарствата; 

- Кои дестинации предпочитат българските туристи за Коледните и Новогодишните празници; 
НТВ, „Здравей, България" 

- Зрелищен арест в метрото. Коя е жената, задържана, защото отказа да сложи маска? 
- Жена оцеля по чудо - стълб се стовари върху колата й в движение. Румен Бахов на живо 
- Как и кога ще се върнат в клас големите ученици? 
- Билкови хапчета за отслабване със съмнителен ефект заливат търговската мрежа. Може ли да се стигне до 

странични ефекти? Проверка в „На твоя страна". 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Разследване на "24 часа установи: Болничен шеф и спец в кетъринга с над 2 млн. лв. от поръчки на тестовете за 
ученици 
в. Труд - Харизаха ВМЗ-Сопот на Димитър Манолев 
в. Телеграф - БГ тарикати щурмуват Одрин с фалшиви пари 
в. Монитор - Само една трета от млякото на трапезата ни родно 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Диян Стаматов, директор на 119-о СУ и шеф на съюза на работодателите в училищното образование: Всички 
обратно в клас - пропуските вече стават непреодолими! 
в. 24 часа - По обяд 490 лв. най-ниска пенсия, след 7 часа - 430. Служебният кабинет не чу Асен Василев да не прави бюджет 
в. Труд - Кой плати изборите? 
в. Труд - Лорер в икономиката, ИТН вземат външно 
в. Телеграф - Христо Иванов се дърпа да е министър 
в. Телеграф - Държавата пуска Вера Су на търг 
в. Монитор - Минималната заплата става 711 лева, пенсиите - 490 лв. 
в. Монитор - Продават Вера Су за 3 млн. лева  
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Мика Зайкова, икономист и социален експерт на ИТН: Недоумявам! Служебното правителство няма право да 
предлага по-високи пенсии. Не е честно към тези, които ще ги плащат 
в. Труд - Икономистът Румен Гълъбинов, пред "Труд": Лошият сценарий за България е ускорена инфлация и връщане към 
рецесията 
в. Монитор - Сеизмологът Пламена Райкова: Афтършоковете може да продължат с години 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ковид съкрати живота на българите с 3 месеца, засега 
в. Труд - Да събираме седянката 
в. Телеграф - След Европа Ганьо се изложи и пред Ориента 
в. Монитор - Мляко от калинка 
 
√ Предстоящи събития в страната на 2 декември 
Страсбург. 

https://reutersevents.com/events/next/
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- От 11.00 ч. в Страсбург държавният глава Румен Радев ще участва във възпоменателната церемония в памет на 
Валери Жискар д'Естен, президент на Френската република от 1974 до 1981 г., който почина на 2 декември 2020 г. 
Около 12.30 ч. Румен Радев ще направи обръщение към семейството на Валери Жискар д'Естен и участниците в 
церемонията. 

*** 
София. 

- От 10.00 ч. във фоайето пред Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски" вицепрезидентът Илияна 
Йотова ще бъде официален гост на церемонията по награждаването на тазгодишните победителки в 
стипендиантската програма „За жените в науката". 

- От 8.30 ч. във фейсбук страницата на Министерския съвет министърът на финансите Валери Белчев ще отговаря на 
въпроси на граждани и медии в рубриката „Властта говори! Открито". 

- От 9.30 ч. Пленумът на ВСС ще проведе заседание. 
- От 10.00 ч. в залата на 7-я етаж в сградата на МОН ще бъде представено 11-ото издание на Рейтинговата система 

на висшите училища в България. 
- От 11.00 ч. в Националния музей „Земята и хората" министърът на околната среда и водите Асен Личев ще участва 

в тържественото отбелязване на 30-ата годишнина от обявяването на Национален парк „Централен Балкан". 
- От 12.00 ч. в Националната кардиологична болница министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров ще 

присъства на официалното откриване на нов монопланов ангиограф. 
- От 10.00 ч. в аулата на Висшето училище по застраховане и финанси ще се проведе официална церемония по 

връчване на дипломите на випуск 2021 на бизнес университета. 
- От 10.00 ч. в БТА ще се проведе брифинг на тема „Към устойчиво земеделие и по-чиста енергетика в България чрез 

Националния план за възстановяване и устойчивост". 
- От 11.00 ч. в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция. 
- От 11.00 ч. в хотел „Интерконтинентал" Управителният съвет на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще проведе 

Годишен форум във връзка с „Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-
18-годишна възраст в Република България". 

- От 11.00 ч. чрез платформата ZOOМ Националната агенция за приходите ще даде брифинг по повод новите, по-
високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания. 

- От 11.00 ч. в БТА ще се състои пресконференция на тема „Нагласи и предизвикателства при реализиране на 
Европейския зелен пакт в България". 

- От 11.30 ч. в сградата на БЧК на бул. „Джеймс Баучер" 76 ще се проведе пресконференция във връзка с началото 
на зимния сезон. 

- От 17.00 ч. в Българската търговско-промишлена палата ще се състои церемония за връчване Годишните награди 
от Класацията на БТПП „Топ 100". 

- От 17.00 ч. в галерията на ул. „Шипка" 6 ще бъде представена изложбата „Вариант Везувий" с графика на Калин 
Николов. 

- От 18.00 ч. в централно фоайе на Софийския университет ще бъдат представени фотографската изложба „История 
на българското антарктическо присъствие" и изложба живопис с картини от Антарктида на Ганка Павлова, а от 
18.30 ч. в Аула Магна официално ще бъде открита инициативата под надслов „30 години български експедиции в 
Антарктика". 

- От 19.00 ч. в зала „България" Кристоф Ешенбах гостува на Софийската филхармония в концерт от „Европейски 
музикален фестивал" 2021 

*** 
Бургас. 

- От 9.30 ч. в Културен дом на Нефтохимика ще се проведе 19-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОП 
„Региони в растеж" 2014-2020 г. 

- От 11.00 ч. чрез платформата Zoom ще се проведе онлайн информационна среща на тема „Представяне на проект 
на споразумение за партньорство за програмен период 2021-2027 г.". 

*** 
Монтана. 

- От 10.00 ч. в Регионалния исторически музей ще бъде представен сборникът „Монтана: един модерен град на 130 
години". 

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 ч. екипът на Областен информационен център - Пловдив ще проведе онлайн информационна среща на 
тема: „Представяне на проект на Споразумението за партньорство за програмен период 2021 - 2027 г." 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 ч. в западната зала на Градска художествена галерия ще бъде представена тематичната експозиция 
„Знаци на времето". 

- От 18.00 ч. във фоайе на Оперния център ще бъде открита изложба, посветена на 125 години от рождението на 
композитора Петко Стайнов. 

- От 19.00 ч. в Оперния театър ще бъде представен мюзикълът „Робинзон Курзо". 
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- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се състои постановката „Осем жени". 
*** 
Търговище. 

- От 9.00 ч. в Центъра за административно обслужване на Общината ще започне изплащането на възнагражденията 
на членовете на секционните избирателни комисии. 

- От 10.00 ч. в административната сграда на Регионалния исторически музей (Захариева къща) археолозите проф. 
Николай Овчаров и Стефан Иванов ще представят стотици находки от разкопките на Мисионис. 

*** 
Шумен. 

- От 14.00 до 18.00 ч. на I етаж на Художествена галерия „Елена Карамихайлова" ще бъде представена с вернисаж 
живописната изложба „Био логично" на Мария Касчиева. 

- От 18.00 ч. в голямата зала на ДКТ „Васил Друмев" ще се проведе концерт на СУ „Сава Доброплодни". 
- От 18.30 ч. сградата и дворът на Средно училище „Сава Доброплодни" гр. Шумен ще се превърнат в главни герои 

на звуково-светлинния проект „Доброплодните дела оживяват в звук и светлина". 

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

