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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

Dir.bg 
 
√ Червени линии гарантират люти разпри за минималната заплата 
През 2022 г. ЕС ще приеме рамки, от които няма мърдане при определяне на най-ниското трудово възнаграждение  
Преговарящите за ново правителство се спряха на 700 лв. минимална работна заплата (МРЗ). Служебният кабинет се качи 
до 710 лв. Синдикатите не падат под 760 лева. Работодателите не искат и да чуят за увеличение на универсалната, спусната, 
МРЗ - при днешните икономически условия. 
Добрият тон в политическите преговори едва ли ще помогне много, червените линии сякаш са начертани, това ще се види 
в тристранния съвет съвсем скоро. 
А Европейската комисия сигурно ще постанови минималното възнаграждение да е поне 50% от средната заплата (1543 
лева за септември по данни на НСИ). 
Когато дойде време за поредния годишен бюджет на държавата МРЗ е сред водещите поводи за дискусии, спорове, удари 
по масата, кавги, крясъци. Допълнително сол в раната тази година посипаха нестихващата здравна криза и инфлацията - и 
двете може да бъдат използвани като аргументи за увеличение на минималната заплата. 
Намеси се и още един "дразнител" - Брюксел. Европейският парламент даде зелена светлина за преговори в ЕС по 
директивата за справедлива и адекватна МРЗ. Очаква се регулацията да бъде приета през второто полугодие на 
следващата година. 
Синдикати и работодатели не спират да хвърлят в пространството цифри и становища, които, разбира се, са в 
противоположния спектър. Синдикатите, обяснимо, работят с цифри и трактовки, докато при работодателите няма 
стойности, има само становища защо цифрите на синдикатите не би трябвало да се приемат и защо аргументите им 
издишат. 
Какво искат синдикатите 
Синдикатите настояват МРЗ да бъде вдигната от 1 януари 2022 г. до 764 лв. (650 лв. за 2021 г.). Минимална заплата в 
момента получават 500 хил. трудещи се българи - по други оценки цели 750 000, и за да се премахне феномена "работещи 
бедни", КНСБ, които традиционно са по-гласовитият синдикат, предлага през следващите 4 г. МРЗ да расте с изпреварващ 
средната работна заплата ръст: към септември т.г. на годишна база НСИ отчете 14 процента ръст на средната работна 
заплата, а на МРЗ - едва 6,6 на сто. 
Синдикатът настоява средната заплата да расте с 12-13 процента годишно, а минималната със 17 на сто. Така МРЗ ще 
застигне т.нар. заплата за издръжка; или "ако двама работещи възрастни в едно тричленно домакинство, каквото е вече 
за съжаление е българското семейство, получават МРЗ, то трябва тя да е 1200 лв. (на човек)", за да покрива това, което е 
необходимо за издръжката му". 
КНСБ предупреди, че ако няма сериозно увеличение на МРЗ (предложените около 764 лева или поне близко до това) от 1 
януари, КНСБ ще призове всички, които работят на МРЗ, на протестни стачни действия. 
Какво обаче опонират от бизнеса 
Работодателските организации са категорични, че тъй като МРЗ оказва натиск върху всички възнаграждения, увеличението 
в условията на криза ще се отрази крайно неблагоприятно върху пазара на труда и заетостта, особено в малките населени 
места и в микро- и малките предприятия. На последните заседания на тристранния съвет представителите на 
работодателите настояваха за замразяване на МРЗ до приемането на механизъм за нейното определяне. 
Исканията на синдикатите са максималистични, не отговарят на икономическата реалност и биха довели до отрицателни 
последици, включително за синдикалните членове, категоричен е Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). 
При едни увеличени възнаграждения, било чрез неразумен ръст на минималната работна заплата или по друг начин, става 
така, че тези по-високи доходи са разходи за производителя, които трябва да се натрупат върху цената на произвежданите 
и продавани продукти и услуги, каза Васил Велев в интервю пред Dir.bg и 3eNews. Тоест, "увеличавайки възнагражденията, 
се увеличават цените на стоките и услугите. Това пък води до ново увеличаване на възнагражденията и така се продължава 
по инфлационната спирала нагоре. Затова и прекомерният ръст на доходите, колкото и да звучи неприятно, той действа 
като проинфлационна мярка. И трябва разумно да се прибягва до нея." 
В позиция на Българската стопанска камара например се казва, че: "рязкото повишаване на размера на МРЗ ще създаде 
условия за повишаване на безработицата в малките и средни общини, където в условията на пандемия местните 
работодатели имат големи ограничения в своята дейност. Спазването на изискванията за въвеждане на нов, по-голям 
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размер на МРЗ ще ги принуди да освобождават работници и служители. Това ще засегне предимно секторите туризъм, 
услуги и строителство, които са основна възможност за заетост на голяма част населението." 
Как се определя МРЗ у нас 
С една дума административно. Определя се с постановление на Министерски съвет с действие от първия ден на 
съответната година (вкл. минималната часова работна заплата). Според Наредбата за определяне на работната заплата от 
1991 г. като се определя (фиксира) МРЗ трябва да се имат предвид потребностите на трудещите се и на техните семейства; 
стойността на живота и измененията в нея; общото равнище на работната заплата в страната; системата на социално 
подпомагане; равнището на живот на другите социални групи; икономическите фактори, вкл. изискванията за 
икономическото развитие на страната, равнището на производителността на труда и поддържането на целесъобразно 
равнище на заетостта. 
В наредбата се казва също и че установената минимална заплата за страната може да се завишава при договарянето в 
отраслите, предприятията и организациите, но договорената не може да е по-ниска от установената с постановлението. 
Минималната заплата се залага в средносрочната бюджетна прогноза, която не подлежи на обсъждане в Националния 
съвет за тристранно сътрудничество. Тоест социалните партньори научават какво е решено и след това могат само да 
изразят своето недоволство, недоумение, несъгласие, "защото никой няма да си смени средносрочната бюджетна 
прогноза, заради нашето мърморене или заради нашите по-силни вопли", както се изрази в интервю пред economy.bg 
преди няколко години директорът в АИКБ доц. Теодор Дечев. 
Как да (ще) се определя минималната заплата 
Съвсем прясното становище на бизнеса е (пак от АИКБ - те са говорители на тази група социални партньори) да 
отпадне административното определяне на минималната работна заплата на национално равнище и замяната му с 
ежегодно договаряне между социалните партньори на минимални възнаграждения по икономически дейности и по 
квалификационни равнища и съответно отпадане на минималните осигурителни доходи. След като бъдат договорени по 
всички браншове минималните заплати, за минимална заплата за страната да се определя най-ниската договорена 
стойност по икономическа дейност, която да важи за икономическите дейности, в които няма браншови и синдикални 
структури и няма подписан КТД. Намеренията са да се активира колективното трудово договаряне по места, включително 
и на допълнителни условия. Ще видим по-долу, че това го има и в проектодирективата на ЕС, и в регламентите на МОТ. 
Синдикатите се обръщат към проектодирективата на ЕС, която предвижда най-ниското възнаграждение във всяка страна 
членка да се определя чрез двоен праг - 50 процента от средната заплата и 60% от така наречената медианна заплата за 
страната (за проектодирективата по-подробно по-надолу в текста). 
Във формирането на средната работна заплата участват всички работни заплати и именно тя е по-важният измерител за 
България, а не медианната, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. 
Ако минималната заплата расте изпреварващо, ще може медианната, която разделя на две целия пазар на труда, да мине 
още догодина заплатата за издръжка и да кажем, че са повече работещите, които имат заплата за издръжка в джоба си, 
обясни Димитров. 
Официално 1543 е средната заплата по данни на НСИ за септември, 1533 през юли, но 1485 през август. 
Както е известно от теорията на статистиката, медианата* е средната стойност на група числа, подредени по големина. Тя 
е числото, което е точно в средата, така че 50% от класираните числа са над и 50% - под нея. 
Медианната работна заплата се взема автоматично като число, след като се разгледат от най-високото до най-ниското 
ниво на заплащане. Медианата разделя заплатите на два диапазона, докато във формирането на средната работна заплата 
участват всички работни заплати. А пазарът на труда в България е силно диференциран по отношение на заплатите. Най-
ниската и най-високата заплата са в пъти повече, като съотношение, отколкото в Германия например, коментира пред БНР 
Димитров. 
КНСБ смята, че само определянето на минималната заплата като съотношение 60% от медианната не върши работа, защото 
националните медиани са много различни и различията се предопределят от характера на разпределението на 
индивидуалните заплати (медианната заплата се изчислява единствено от индивидуални работни заплати) и степента на 
тяхната диференциация, включително позиционирането им спрямо средната и медианната заплата. 

 
Из теорията 
T. нap. cpeднa зaплaтa ce изчиcлявa нa бaзaтa нa вcичĸи cтoйнocти, ĸoитo ca нaд cpeднитe дoxoди и мoгaт дa 
пoвлияят нa peзyлтaтa. Зa дa пoлyчитe cpeднaтa зaплaтa тpябвa дa cъбepeтe вcичĸи зaплaти и дa ги paздeлитe нa 
тexния бpoй. Toвa чиcлo мoжe дa бъдe изĸpивeнo oт oтĸлoнeниятa пopaди cтoйнocти, ĸoитo ca мнoгo пo-виcoĸи или 
мнoгo пo-ниcĸи oт ocтaнaлитe. Aĸo вcичĸи cтoйнocти (в cлyчaя зaплaтитe) ce пoдpeдят пo гoлeминa, чиcлoтo, ĸoeтo 
ce нaмиpa в cpeдaтa, e мeдиaнaтa. Πo тoзи нaчин cтoйнocттa нa мeдиaнaтa нe ce влияe oт ĸpaйнocти, нo пoĸaзвa 
cpeдaтa, ĸoятo чecтo e и пo-peaлиcтичнaтa cтoйнocт. 

 
Справка в НСИ показва, че за 2018 г. по икономически дейности при общо наети 2 349 355 лица, брутната часова заплата е 
6.06 лева, медианата - 4.28 лева, а нетната часова заплата - 4.78 лева. 
И така, според сметките на синдикалистите към средата на ноември съотношението на минималната заплата към средната 
е 42.8 на сто. За да стане 50 процента от средната, минималното възнаграждение трябва да е около 760 лева, каза наскоро 
Пламен Димитров. Той отбеляза, че у нас две трети от българите получават доходи, равни на средната работна заплата и 
по-малко от нея, а само една трета, равни на средната и повече от нея. В началото на годината обикновено съотношението 
на минималната към средната е по-високо, достигало е най-много до 45 на сто, в края на годината става по-ниско, тъй като 
средната расте. Обикновено се движи към 42-43 процента. 

https://www.nsi.bg/bg/content/4036/4211-%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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Работодателите заявяват, че МРЗ сега е по-висока от средния осигурителен доход в 10 сектора в икономиката, където 
"кризата ги е ударила толкова тежко, че и в момента са на загуба, така че няма такава възможност да се намали печалбата, 
за да се увеличи МРЗ", цитираното е от изказване пред БНТ наскоро на Васил Велев. "Тъй като печалба няма. Това ще 
доведе или до сив сектор, или до затваряне на цели предприятия." 
Пред Dir.bg и 3eNews пък Велев предупреди за измамен ръст на средната заплата в частния сектор. Сега получателите на 
такава заплата са по-малко и заради това е ръстът. "На практика бяха съкратени нискоквалифицираните работници и 
служители при кризата. Но общите разходи за труд в индустрията са нараснали само с 1,7%. И тези, на практика същи, 
разходи за труд, като се разделят на по-малко хора, се получава измамен ръст на средната заплата." 
Какво сега предлага ЕС да се уреди в закон за МРЗ 
През октомври 2020 г. ЕК представи предложение за директива за подобряване на адекватността на минималните работни 
заплати в ЕС.  
Съгласно проекта, който вече мина през социалната комисия на ЕП и по който ще се преговаря в Съвета на ЕС, държавите 
членки трябва да оценят и докладват дали законоустановените минимални работни заплати са достатъчни по размер, така 
че да осигуряват достойни условия на труд и живот и включват елементи като покупателна способност и равнище на 
бедност. 
Държавите членки, в които МРЗ е защитена изключително чрез колективни трудови договори, няма да бъдат 
задължени да въведат законоустановени минимални работни заплати или да направят тези споразумения 
общоприложими. Колективното договаряне следва да бъде засилено в държавите, в които то обхваща по-малко от 
80% от работниците. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: В понеделник свиквам консултации за правителство 
Да пожелаем успех на нашите народни избраници в тяхната високоотговорна мисия, заяви президентът Румен Радев 
на влизане в Народното събрание. 
В понеделник свиквам консултации за правителство, заяви още той. 
ВСИЧКО ЗА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ – КОМЕНТАРИ НА ПОЛИТИЦИТЕ И НАЙ-ТОЧНИТЕ 
АНАЛИЗИ – ЧЕТЕТЕ ТУК. 
 
√ Д-р Силви Кирилов: Вярвам в младите, те носят своя енергия, цели, идеали и очаквания 
Д-р Силви Кирилов от "Има такъв народ" е най-възрастният депутат и доайен на първото заседание на 47-ия парламент. 
Той откри заседанието точно в 9:00 ч. 
"Дами и господа, скъпи сънародници. Днес сме свидетели на необикновена ситуация - липса на доверие в институциите 
и политическата система. В обществото няма усещане за справедливост и законност. Бедността е ежедневие и 
засяга все повече сънародници от различни слоеве на обществото. около 2 000 000 български граждани са извън 
страната. Повечето от тях са млади хора, студенти, специалисти. Много съм радостен да видя толкова млади хора 
в състава на 47-ото НС. Аз вярвам в младите, те носят своя енергия, цели, идеали и очаквания. На тях искам да 
напомня думите: Свободата не е да правиш каквото искаш, а да не правиш това, което не искаш. Истината 
първоначално е отричана от всички, после е допускана от част от хората и накрая приемана от всички, защото това 
е истината. Време е да си спомним, че волята и желанието за промяна дори и да са общи, правят нещата възможни, 
но не ги правят лесни!" 
След думите му народните представители положиха клетва. 
 
√ Кирил Петков: Ще предложим Никола Минчев за председател на НС 
"Ние ще предложим Никола Минчев за председател на НС, той е юрист с изрядна репутация, имаме му доверие. Нашето 
предложение ще бъде той да бъде за следващите 4 години. Надявам се коалиционните ни партньори да го подкрепят". 
Това каза на влизане в парламента лидерът на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. 
Той изрази надежда 47-ото Народно събрание да бъде работещо за следващите 4 години. 
"Надявам се, че ще имаме правителство съвсем скоро, разговорите се движат в конструктивна посока", добави Кирил 
Петков. 
По думите му до началото на следващата седмица ще бъде подписано коалиционно споразумение, което ще е базирано 
на всички политики, които партиите са дискутирали заедно. 
"В края на другата седмица се надявам да имаме редовно правителство, имаше спекулации с имената в кабинета. Аз 
ще бъда предложението на "Продължаваме промяната" за министър-председател", каза още Кирил Петков. 
 
√ "Газпром" увеличава доставките за България с близо 44% 
"Газпром" увеличи износа си на газ за България с 43,8%. 
Доставките на компанията за чужди страни са се увеличили до 171,5 млрд. куб.м, което е с 6,6% (10,6 млрд. куб.м) повече, 
отколкото през същия период на 2020 година. 

https://bntnews.bg/tema/formulata-na-vlastta-642tema.html
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Компанията увеличава доставките на газ за Турция (с 83,7%), Германия (с 16,8%), Италия (с 19,5%), Румъния (с 221,8%), 
Сърбия (с 85,8%), България (с 43,8%), Полша (със 7,5%), Гърция (с 12,2%), Словения (с 53,9%) и Финландия (с 9,1%). 
Гърция, Словения, Швейцария, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина бяха добавени към страните, за 
които "Газпром" вече е изнесъл повече газ, отколкото през цялата 2020 година (Германия, Турция, Италия, България, 
Румъния и Сърбия) от втората половина на ноември. 
Доставките на газ за Китай по газопровода "Силата на Сибир" също се увеличават. От 2 ноември дневните доставки за 
китайската страна надхвърлят дневните договорни задължения на "Газпром" с повече от една трета. 
Доставките от газопреносната система за вътрешния пазар са се увеличили с 15,8% (30,4 млрд. куб.м). 
По данни на Gas Infrastructure Europe обемът на активния газ в европейските подземни хранилища към 29 ноември е с 
23,4% (20,8 млрд. куб.м) по-малък от миналогодишния. Повече от 18% от изпомпваното през летния период количество 
вече е изтеглено. От 16 до 18 ноември и от 23 до 25 ноември са европейските дневни рекорди за изтегляне на газ от 
подземни газохранилища за целия период на наблюдение. 
"Газпром" продължава да зарежда със собствен газ пет европейски подземни хранилища. 
 
√ Германската армия изпрати Меркел с парад 
Германската армия почете с прощален парад канцлера Ангела Меркел, седмица преди да се оттегли от властта след 16 
години управление. 
Това е най-високата чест, която германската армия може да отдаде на цивилно лице. Заради ковид ограниченията 
церемонията беше с по-малко хора. 
Армейският оркестър изпълни химна и песни от 60-те и 70-те години. Сред тях песента на Хилдегард Кнеф "Нека да валят 
червени рози за мен" и рок хита на Нина Хаген "Ти забрави цветния филм". 
Видимо развълнувана, Меркел произнесе кратко слово, в което пожела успех на наследника си Олаф Шолц. 
"Време е следващото правителство да намери отговорите на предизвикателствата, които стоят пред нас, и да 
очертае бъдещето. Затова, Олаф Шолц, пожелавам на Вас и правителството, което ще оглавите, всичко най-добро, 
късмет и успех", заяви канцлерът на Германия Ангела Меркел. 
 
БНР 
 
√ Тържествено заседание дава старт в работата на 47-ото Народно събрание  
С тържествено заседание днес се открива новото 47-ото Народно събрание. Държавният глава Румен Радев ще направи 
обръщение към българските граждани и към народните представители, а седемте политически сили ще представят в 
декларации своите приоритети. 
На отиване към парламента депутатите бяха посрещнати от акция на „Грийнпийс“. Активисти на организацията раздават 
по една бутилка „въглищна вода“. Акцията е призив за законодателна дейност за опазване на водните блага на страната. 
Първото заседание ще бъде открито от най-възрастния депутат - д-р Силви Кирилов, избран от името на партията „Има 
такъв народ“. 
Депутатите ще положат записаната в Конституцията клетва да спазват законите и да се ръководят от интересите на народа. 
Очаква се президентът Румен Радев да призове политическите сили към отговорност за съставяне на кабинет. 
По време на заседанието ще бъдат избрани председател и заместник-председатели на парламента. Все още не е 
потвърдено дали Ива Митева отново ще е кандидатът на „Има такъв народ“ за председател на НС, но от ГЕРБ вече обявиха, 
че отново ще предложат Росица Кирова за заместник-председател, а групата на „Възраждане“ - Цончо Ганев. Очаква се 
предложението на ДПС за заместник-ръководния пост да е Мукаддес Налбант, на „Демократична България“ - Атанас 
Атанасов, а вероятно Кристиан Вигенин ще е предложението на БСП. 
Стана ясно, че Десислава Атанасова и Румен Христов  ще са съпредседатели на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 
лидерът на БСП Корнелия Нинова ще оглави групата на социалистите, Христо Иванов - тази на „Демократична България“, 
Тошко Йорданов отново ще е председател на групата на „Има такъв народ“, а Костадин Костадинов - на групата на 
„Възраждане“. 
Все още не са ясни предложенията за ръководните позиции в новия парламент на партията победител „Продължаваме 
промяната“. 
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който отказа депутатското си място и в 47-ото Народно събрание, поиска от избраните си 
депутати още днес да внесат предложение за мораториум върху тегленето на държавен дълг. 
На първото заседание на новия парламент, освен президентът Румен Радев  вицепрезидентът Илияна Йотова, ще 
присъстват премиерът Стефан Янев и министрите от служебния кабинет. 
Българското национално радио ще предаде пряко тържественото откриване на новоизбраното 47-ото Народно събрание. 
 
√ България поема председателството на Централноевропейската инициатива  
Министър-председателят Стефан Янев ще участва в срещата на върха на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ). 
Форумът ще се поведе онлайн, в рамките на  участието си  Янев ще поеме официално Председателството на ЦЕИ от Черна 
гора. 
Премиерът ще представи приоритетите на България за следващата година. 
Страната ни на ротационен принцип ще е председател на най-голямата и най-стара регионална организация в Централна 
и Източна Европа. 
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√ Засилен интерес към ползването на данъчно облекчение за деца 
Репортаж на Марта Младенова в предаването ''12+3'' 
Изключително засилен е интересът към ползването на данъчно облекчение за деца, тъй като тази година сумите са 
значително по-големи от обикновено. Ето защо от Националната агенция за приходите отчитат огромен интерес.  
От 30 ноември вече може да се подава декларация пред работодател, като само за два дни вече има над 10 000 подадени 
такива декларации.  
В предаването „Хоризонт до обед“ говорителят на приходната агенция Росен Бъчваров даде разяснения за ползването на 
облекченията.  
За доходите от тази година един от родителите на едно дете може да намали данъчната си основа с 4500 лева, което ще 
остави ресурс в семейството от 450 лева. За две деца сумата достига 900 лева реално облекчение, а за три и повече - 1350 
лева.  
Репортаж по темата можете да чуете в звуковия файл.  
 
√ Понижаване на безработицата в България през октомври при стабилизация в целия ЕС 
Безработицата в ЕС се стабилизира през октомври на нивата от септември, докато в България отбеляза понижение, 
показват данни на европейската официална статистика Евростат. 
В рамките на целия ЕС безработицата през октомври се задържа на септемврийското ниво от 6,7%, но е значително под 
нивото от 7,5%, достигнато през октомври 2020 г. В рамките на еврозоната безработицата се понижи през октомври до 
7,3% от 7,4% месец по-рано и спрямо 8,4% през октомври 2020 г. 
За България данните на Евростат пък показват, че безработицата през октомври се понижава до 5,3% от 5,5% през 
септември, след като и година по-рано (през октомври 2020 г.) тя беше на ниво от 5,2 на сто. 
Според европейската статистика общо 14,312 млн. европейци, от които 12,045 милиона от еврозоната, са били без работа 
през октомври, като спрямо септември е отчетено понижение на безработните в ЕС със 77 хиляди и понижение с 64 хиляди 
само в рамките на еврозоната. 
Спрямо година по-рано безработицата в ЕС намалява през октомври с 1,650 милиона, а в рамките на еврозоната - с 1,564 
милиона. 
Според данните на Евростат през октомври в България безработни са били 172 хиляди, намалявайки от 178 хиляди през 
септември и спрямо 175 хиляди без работа през октомври 2020 г. 
 

Графики на нивата на безработица в ЕС и еврозоната 

 
 
√ Пчеларите могат да подават заявления за обезщетения за унищожени пчелни семейства 
Пчеларите могат от днес да подават заявления за обезщетения заради унищожените си пчелни семейства. 
Бюджетът на целевата подкрепа е 3 млн. лв.  като ставката е 60 лв. за едно семейство. 
Компенсации ще получат само регистрирани пчелари, които имат протоколи, че са загубили пчелите си в резултат на 
горещото и сухо лято през 2020 г. 
Стопаните разполагат само с една седмица, за да подадат документи за финансовата помощ, предупреждават от Фонд 
"Земеделие". 
 
 

https://bnr.bg/post/101566151/nap-dava-podrobnosti-za-polzvane-na-danachno-oblekchenie-za-dete
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√ Роботи в туризма – ще заменят ли човешкото присъствие?  
Covid-19 ускори неимоверно развитието на т.нар. смарт технологии в туризма. Приложението им е гаранция за безопасност 
както на заетите в бранша, така и на самите гости, които получават бързо, качествено и най-вече безконтактно обслужване. 
Българският туристически бизнес не прави изключение от световната тенденция. Още през 2019-а наш хотел на летище 
София се нареди сред пионерите в Европа, като назначи робот, който посреща, обслужва и изпраща гостите. 
В момента 4 български хотела ползват услугите на специални роботи, проектирани в услуга на клиента, като до края на 
годината се очаква броят им да се увеличи. „Умните“ машини любезно ще ви ескортират до стаята, ще ви осигурят 
roomservice, ще ви предоставят необходимата информация чрез 3Д технологии, ще осигурят дискретното почистване на 
помещенията, в които влизате и дезинфекция на въздуха, който дишате и още цял куп функции, които неусетно ще ви 
пренесат в бъдещето. 
„Пандемията налага да се използват все по-широко смарт технологиите там, където е възможно да се намали прекият 
контакт с персонала“ – казва доц. д-р Генка Рафаилова, директор на Колежа по туризъм към Варненския Икономически 
университет: 
„Роботите вече се прилагат и за да се намалят някои разходи, като например при нощното обслужване или в случаи, 
когато има повече клиенти и персоналът се нуждае от допълнителна помощ. Те са полезни и при рутинни операции, когато 
туристът не желае непременно да осъществява личен контакт с домакините, като  при безконтактното и безключово 
отваряне на стаите чрез гласово разпознаване, използване на биометрични данни за разплащания и пр.“, казва доц. д-р 
Рафаилова. 
В момента туристическият ни бранш успешно прилага 55 технологични решения за по-доброто обслужване на клиентите. 
Широко разпространени са смарт продуктите в областта на културно-познавателния туризъм чрез триизмерни 
исторически възстановки, онлайн разходки с дрон и пр. „На този етап имаме много по-силно приложение на 
технологиите по отношение на представяне на туристическите дестинации“ – казва доц. д-р Рафаилова и пояснява: 
„Става дума за мобилните приложения, за wi-fi безплатните зони или пък използването на QR кодове (към които, чрез 
насочване на смарт устройството, получавате информация за обекта). Интерактивната платформа Ilovebulgaria е много 
популярна, защото има QR кодове из цялата страна. Подобни технологии се използват все повече в нашите музеи. Или да 
вземем мобилните приложения, чрез които получаваме актуална информация в реално време за градския транспорт, 
трафика из страната или за закупуване на билети, наем на велосипед, скутери и пр.“ 
С други думи родният туризъм не отстъпва по креативност от неговите конкуренти по света. Макар и с леко закъснение, 
всичко ново в областта на смарт технологиите пристига и у нас. Според доц. д-р Рафаилова, обаче страната ни все още 
изостава по отношение на интелигентното управление на сградите и дигиталните технологии за екологичния мениджмънт. 
Освен това пандемията и произтичащата от нея несигурност в отрасъла, е отблъснала подготвени кадри, които сега се 
насочват към други отрасли. „А бизнесът се нуждае от компетентни хора, които да създават дигитални решения и продукти 
с цел привличане на туристите“ – казва доц. д-р Рафаилова. 
А на въпроса, ще успеят ли роботите да заменят хората, които работят в туризма, тя отговаря така: 
„Да, те ще заместят човека, но нека да уточним, че дигитализацията, която заменя човешкия фактор трябва да е добре 
обмислена и да се използва само там, където се прилагат рутинни операции, т.е. когато може да се повиши ефективността 
на обслужването и да се обогати преживяването на туриста. Но роботите и изкуственият интелект няма да могат изцяло да 
заместят присъствието на човека с неговите емоции и креативност. Туристите ще продължават да търсят личния контакт с 
домакините и топлината но човешкото общуване и гостоприемство“ – каза в заключение доц. д-р  Генка Рафаилова. 
 
√ Понижаване на средната цена на тока за днес в Европа до 224 евро за MWh, а в България до 222 евро 
 

 

https://static.bnr.bg/gallery/cr/3e41ad5389cc0db044ea62df461e8c20.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/3e41ad5389cc0db044ea62df461e8c20.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/3e41ad5389cc0db044ea62df461e8c20.jpg
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Средната цена на тока за петък на европейските енергийни борси се понижи до 224,39 евро за мегават час (от 237,51 евро 
за четвъртък), а в България цената на електроенергията поевтиня с 8,4% или с около 20 евро до 221,96 евро за MWh. 
Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в петък (3-ти декември) най-високи цени на електричеството бяха отчетени в 
Швейцария, където цената удари 300,48 евро за MWh), следвана от Франция (299,22 евро), Италия (290,60 евро), Белгия 
(236,07), Австрия, Хърватия и Словения (по 232,54 евро). 
Най-ниска за днес е цената на тока отново в Полша (135,43 евро за мегаватчас), следвана от Германия (спад с 23% до 149,97 
евро), Чехия (193,57 евро), Нидерландия (195,30 евро) и Словакия (195,40 евро). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 3-ри декември) се понижава с 8,4% до 221,96 евро за мегават, или 
434,11 лева, след като ден по-рано цената скочи с близо 22% до 242,29 евро или 473,89 лева, показват данните на 
Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Въпреки това понижение, цената на тока остава за втори пореден ден 
над 400 лева за мегаватчас за пръв път от последните работни дни на миналата седмица 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 обаче среднопретеглената цена на тока нарасна в четвъртък 
(2-ри декември) до 583,52 лева за MWh, като най-големите обеми изтъргуван ток бяха при цени около 600 лева за 
мегаватчас. 
От началото на годината средната цена на електроенергията в нашата страна е 99,48 евро (194,56 лева) за мегаватчас, а от 
началото на месец декември - 221,06 евро (432,35 лева), показват данните на платформата energylive.cloud. 
 

 
 
√ Страните от ЕС се мъчат да намерят съвместен отговор на скока на енергийните цени 
Някои държави от Европейския съюз, включително Франция и Испания, засилиха призивите за реформиране на правилата 
на енергийния пазар на единния блока за справяне с високите цени, позиция, която обаче беше оспорен от друга група 
държави, включително Германия, преди срещата на европейските министри на енергетиката в четвъртък. 
Европейските цени на енергията се покачиха до рекордно високи през есента, тъй като ограничените доставки на газ се 
сблъскаха с голямото търсене в икономиките, възстановяващи се от моронавирусната криза. Въпреки че цените на газа 
отстъпиха от рекордните нива, наблюдавани през октомври, те все още остават доста високи. 
Държавите членки на ЕС се мъчат да намерят общ отговор на високите цени, въпреки че лидери и министри проведоха 
множество извънредни срещи през последните месеци, за да обсъдят въпроса, се посочва в анализ на агенция Ройтерс. 
Германия, Дания, Холандия и шест други държави публикуваха съвместно изявление в сряда, противопоставяйки се на 
реформите на енергийния пазар на ЕС. 
Ограничаването на цените или преминаването към различна система за определяне на националните цени на 
електроенергията може да обезкуражи търговията с електроенергия между страните и да подкопае стимулите за добавяне 
на евтина възобновяема енергия към системата, посочиха тези страни членки. 
Втора група от държави - Испания, Франция, Италия, Гърция и Румъния - пък отвърнаха със съвместно изявление, 
призоваващо за правила на ЕС за защита на потребителите от колебания в цените на енергията, например, като се изисква 
от доставчиците на електроенергия да предлагат поне един договор на базата на предоставяне на енергия, закупена 
година или повече предварително. 
Те също така призоваха за съвместно закупуване на газ между страните от ЕС за формиране на стратегически резерви и 
разследване, която да идентифицира необходимите реформи на пазара на електроенергия в блока. 
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Цени на тока на европейските борси за 2-ри декември 

 
 
"Смятаме, че това се нуждае от дълбок размисъл“, посочи испанският министър на енергетиката и околната среда Тереза 
Рибера, докато министрите на енергетиката се срещнаха, за да обсъдят техния отговор на високите цени на газа и 
електроенергията. 
"Цените на енергията предизвикват безпокойство във всички държави членки, както на участниците в техните икономики, 
така и на техните правителства", допълни тя. 
Първоначалният доклад на енергийните регулатори на ЕС, публикуван миналия месец, не идентифицира сериозни 
проблеми с текущия дизайн на пазара на електроенергия. Отделно разследване от страна на надзорния орган за ценни 
книжа на блока пък посочи, че няма доказателства, че покачването на цените на пазара на въглеродни емисии в ЕС е било 
причинено от пазарна злоупотреба. 
Ройтерс отбелязва, че много страни от ЕС вече са използвали временни мерки н национално ниво, за да предпазят 
потребителите от по-високи сметки, включително намаляване на енергийните данъци и предоставяне на субсидии за 
домакинствата. Комисията заяви, че ще проучи ползите от по-дългосрочни опции като съвместно закупуване на газ. 
На срещата в четвъртък министрите също така ще оценят напредъка в преговорите за определяне на по-строги цели на ЕС 
за подобряване на енергийната ефективност и разширяване на възобновяемата енергия през това десетилетие. 
 
√ В Плана за възстановяване са заложени средства и за кръгова икономика  
Интервю на Иван Славов със Светослав Стойков 
Кръговата икономика или повторното използване на продуктите, материалите и ресурсите или удължаването на жизнения 
им цикъл е един от акцентите на европейския зелен пакт. 
В момента 45% от емисиите на вредни вещества в световен мащаб идват от начина, по който произвеждаме и използваме 
продукти, стоки и материали, казва Светослав Стойков, съосновател и изпълнителен директор на “Институт Кръгова 
Икономика”.  
Затова и за кръговата икономика са отделени възможности и в Плана за възстановяване и устойчивост, включително и на 
България. 
„В Плана за възстановяване и устойчивост са заделени средства за дакарбонизация, енергийна ефективност и въвеждане 
на ВЕИ, но има и специално направления за кръгова и нисковъглеродна икономика, в което и ние като организация се 
включихме в изчистването на плана и с коментари.  Така ще може да се предоставят средства за трансформацията, 
специално на малки и средни предприятия към преминаване към производство на кръгови продукти и услуги“, каза 
Стойков. 
По думите му в последните години има интерес и у нас към стартъпи, занимаващи се кръгова икономика. 
„Наблюдава се създаване на работни места в сферата на иновативни продукти и услуги, в момента като, че ли малкия 
иновативен стартъп бизнес е подхванал кръговата икономика. Разбира се и при големите компании в ИТ бизнеса също се 
наблюдава такава тенденция“, споделя Светослав Стойков. 
По думите му  трябва да намерим алтернатива на част от материалите и да рециклираме тези, които е възможно. 
„Ние наистина говорим много, че е нужна трансформация на енергийната ни система, но малко се говори, че дори и да 
преминем днес към 100% произвеждане на енергия от възобновяеми източници ние отново няма да може да ограничим 
глобалното затопляне до градус и половина, защото една огромна част от емисиите в световен мащаб, около 40% 
вредните емисии в световен мащаб възникват именно от начина, по който произвеждаме и използваме продукти, 
стоки и материали.“, споделя Светослав Стойков. 
 

https://bnr.bg/post/101565784/v-plana-za-vazstanovavane-sa-zalojeni-sredstva-i-za-kragova-ikonomika
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√ България иска ядрената енергия и газът да са сред екологично устойчивите икономически дейности на ЕС 
Заместник-постоянният представител на България в ЕС Иванка Ташева призова ядрената енергия и газа да бъдат включени 
в екологично устойчивите икономически дейности на ЕС. Обратното, според нея, би довело до нарушаване на принципа 
за технологична неутралност. Тя каза това по време на Съвет "Транспорт, телекомуникации и енергетика" в 
Брюксел. Кореспонденция на Ангелина Пискова: 
"Ако искаме да успокоим цените на енергията в дългосрочен план, трябва да сме по-независими. Това може да стане, ако 
инвестираме повече във възобновяема и нисковъглеродна енергия като ядрената", каза от своя страна министърът на 
инфраструктурата на Словения Йерней Въртовец. 
Еврокомисарят по енергетиката Кадри Симпсън подчерта, че според представения вчера предварителен доклад 
на агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия в ЕС, увеличаването на цените на газа не е засегнало 
еднакво всички страни-членки: 
„Тези, които имат по-малко газ в техния енергиен микс и където интерконекторите са по-добри, се оказа, че имат 
енергийни пазари, които са далеч по-устойчиви на повишаването на цените“.  
В доклада се казва още, че ЕС трябва да увеличи броя на хранилищата за гориво и на интерконекторите. Еврокомисар 
Симпсън допълни, че цените на синьото гориво остават доста по-високи от обичайните, въпреки че са спаднали в 
сравнение с октомври. Тя предупреди, че тази ситуация ще се задържи до пролетта. 
 
√ Българка взе европейско отличие за най-значим предприемач под 40 години 
Виктория Викторова е една от 40-е бизнес лидери под 40-годишна възраст, селектирана в наградите „Business Elite” за тази 
година, за Югоизточна Европа. Тя получи престижната европейска награда за старт ъп-а MindFit, с който осигурява 
на работодателите и служителите психотерапия в офис като социална придобивка. 
Призовете „Business Elite’s 40 under 40” се присъждат ежегодно и отличават значими млади предприемачи от Югоизточна 
Европа, а чрез отделни издания – и в други региони по света. 
Организаторите взимат предвид постижения, репутация, лидерски умения и амбиция за последващо развитие на бизнеса, 
когато избират победителите. Сред по-детайлното описание на критериите са и предишни работни места, бизнес 
постижения, потенциал на настоящите бизнес начинания за международна експанзия, корпоративни ценности и мисия, 
вдъхновяваща лична история и много други. 
Виктория Викторова е главен герой в “Нашият ден“ 
“С времето установих, че предприемаческите пориви у мен са свързани с една от основните ми ценности или нужди 
– свободата. 
Работила съм над 10 години като журналист, като маркетинг специалист и т.н. за други хора, фирми и медии, но просто не 
беше моето нещо това да ми се казва какво да напиша или какво да свърша за деня, без да имам думата в това. 
Преходът от журналистика към предприемачество го направих плавно, получи се по естествен път. Заради това, че имах 
нещо, което в България се оказа кът, и това е комбинацията между маркетинг и PR писане и технологии и компютърни 
игри. 
При мен това се съчета доста добре, защото доста фирми ми отправяха предложения за работа и аз отказвах на повечето. 
В един момент си казах, че явно от това нещо има нужда и реших да си обуча още хора и да го правим като услуга и бизнес. 
Това е първият ми бизнес, който стартирах преди пет години и половина. Имаме всякакви клиенти, най-вече в сферата на 
технологиите, имаме както телекоми, така и хотели, така и големи производители на софтуер, имаме фирми в 
образователния сектор, в козметичния даже. Това, което ги обединява, е, че искат да се позиционират по някакъв по-
модерен и иновативен начин и това налага да се обърнат към нас." 
MindFit 
"Тук има тенденция, която се надявам скоро да изкореним, когато хората чуят, че страдаш от депресия, да кажат – “Виж 
какво здраво, право, хубаво момиче си“. Конкретната причина да се роди MindFit беше, че в екипа на Press Start едно от 
момичетата ми сподели преди около две години и повече, че има нужда от психотерапия, но счита, че не може да задели 
толкова пари за себе си. Тогава се замислих какво мога да направя като работодател." 
Чуйте Виктория Викторова в звуковия файл. 
 
√ Евродепутатът Петър Витанов: Софтуерът „Пегас“ трябва да бъде забранен 
Интервю на Елена Пъневска с Петър Витанов 
Евродепутатът Петър Витанов от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите поиска контрол за 
шпионския софтуер „Пегас“ като над търговията с оръжие, по време на дебата за въздействието на софтуера върху 
основните човешки права в ЕП. 
През лятото медийно разследване разкри, че чрез "Пегас", който позволява да се прониква в телефони, да се проследява 
тяхното местоположение и да се извлича съдържание, в много страни по света са били следени журналисти, 
правозащитници и политици. 
„Всичко това представлява много сериозна опасност както за свободата на словото, за свободата на изразяване, за 
свободата да останеш анонимен, защото когато се атакуват журналисти, това се отразява върху равнището на демокрация. 
Това е много силно оръжие и като такова то трябва да подлежи на много по-сериозна регулация“, каза в ефира на Радио 
София евродепутатът Петър Витанов. 
Той апелира пред евродепутатите за строг контрол над софтуера. 
„Подобен тип софтуер трябва да бъде забранен, защото няма никаква гаранция, че той ще бъде използван само по 
предназначение“, добави Витанов. 

https://bnr.bg/post/101565599/glaven-geroi-nina
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Подробности можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Кристалина Георгиева поиска Г-20 да ускори преструктурирането на дълговете 
В четвъртък МВФ призова развитите икономики от Г-20 да разширят и подобрят инициативата си за облекчаване на дълга, 
като предупреди, че без тази помощ много страни са изправени пред тежка криза, предаде АФП. 
"Можем да станем свидетели на икономически срив в някои страни, ако кредиторите от Г-20 не се съгласят да ускорят 
преструктурирането на дълга и да преустановят обслужването на дълга, докато се водят преговорите за 
преструктурирането", заяви в блога си ръководителят на МВФ Кристалина Георгиева, като добави, че е изключително 
важно частните кредитори също да предложат облекчения. 
Инициативата на Г-20 за суспендиране на обслужването на дълга изтича в края на годината и без подновяване страните 
може да се сблъскат с финансов натиск и съкращаване на разходите точно в момент, когато се разпространяват нови 
варианти на COVID-19 и се очаква повишаване на лихвените проценти, казва Георгиева. 
"Предизвикателствата, свързани с дълга, са неотложни и необходимостта от действия е спешна. Появилият се вариант 
Омикрон е ярко напомняне, че пандемията ще бъде с нас за известно време", заяви Георгиева в блога, чийто съавтор е 
Джейла Пазарбасиоглу, директор на отдела за стратегии, политики и преглед на фонда. 
Предвид проблемите с програмата за облекчаване на дълга и общата рамка за работа с частни кредитори досега само три 
държави са кандидатствали за облекчаване на дълга - Чад, Етиопия и Замбия - и те са се сблъскали със "значителни 
забавяния". 
Рамката "все още не е изпълнила обещанието си. Това изисква бързи действия", пише още Кристалина Георгиева. 
 
√ К. Георгиева: По-бедните държави могат да стигнат до икономическа катастрофа без помощ от богатите 
По-бедните държави по света могат да бъдат изправени пред икономическа катастрофа, освен ако богатите страни не се 
съгласят да увеличат усилията си, насочени към облекчаване на дълговете. Това заяви управляващият директор на МВФ 
Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс. 
В съвместна публикация в интернет заедно с директора на отдела за стратегии и политики на фонда Джейла 
Пазарбашиоглу, Георгиева посочва, че около 60 процента от страните с нисък доход са във висок риск от дългов стрес. В 
публикацията се казва, че при някои от тях може да се стигне до икономически срив, ако кредиторите от Г-20 не се 
споразумеят за преструктуриране на задълженията и прекратяване на обслужването им докато това се случи. 
 През миналата година 20-те най-богати икономики обявиха инициатива за временно замразяване на плащанията от 
страна на  бедните държави, много от които имаха трудности и преди пандемията,  но тя изтича в края на 2021 година. 
Напредъкът по друг подобен план, насочен към цялостно облекчаване на дълговата тежест на бедните страни, пък е много 
бавен. 
Авторите на публикацията смятат, че този план трябва да бъде подобрен. Те предупреждават, че 2022 година ще бъде 
изпълнена с много повече предизвикателства, предвид очакваното затягане в сферата на  международните финанси.  
 
√ Изненадваща смяна в ръководството на Международния валутен фонд  
Агенциите Ройтерс и Блумбърг съобщиха за изненадваща смяна в ръководството на Международния валутен фонд (МВФ). 
Главният икономист на фонда Гита Гопинат ще смени в началото на идната година Джефри Окамото като първи заместник 
управляващ директор. 
Гопинат - първата жена главен икономист на фонда, беше обявила през октомври, че ще напусне през януари, за да се 
върне като преподавател в Харвард. 
Окамото каза, че планира да се насочи към частния сектор. 
Преди да се присъедини към фонда през март миналата година, той изпълняваше длъжността заместник министър на 
финансите на Съединените щати. 
 
√ Канцлерът на Австрия обмисля да се оттегли 
Втора смяна на канцлера ще има в Австрия за по-малко от два месеца. 
Александър Шаленберг, който оглави правителството през октомври след оставката на Себастиан Курц, заяви вчера, че ще 
се оттегли от поста, щом неговата консервативна Народна партия се обедини около нов лидер. 
Шаленберг обясни, че канцлерът трябва да е и председател на най-голямата парламентарна сила, а той самият няма такива 
амбиции. 
По-рано вчера доскорошният канцлер и все още лидер на Народната партия Себастиян Курц обяви, че напуска политиката 
по лични причини, но и разочарован, че вместо състезание на идеи, през последните седмици политическото му 
всекидневие се е превърнало в отхвърляне на обвинения. 
Заседание на ръководството на Народната партия е насрочено за днес. За фаворит за нов лидер се смята вътрешният 
министър Карл Нехамер. 
 
√ И Сенатът на САЩ одобри законопроект за финансиране на правителството 
След Камарата на представителите и Сенатът на САЩ одобри законопроекта за финансиране на федералното правителство 
до средата на февруари, предадоха световните агенции. Вотът позволява да се избегне частично спиране на работата на 
правителството след 3 декември. Остава законопроектът да бъде подписан от президента Джо Байдън. 
Законопроектът позволява на федералното правителство да разполага със средства до 18 февруари, като по този начин 
бъде избегнато частичното спиране на работата му. 

https://bnr.bg/post/101566551
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Ако законопроектът не бе приет навреме, това можеше да доведе до уволнението на  стотици хиляди федерални 
служители и спирането на много програми.  
 
√ Путин и Байдън може да преговарят идната седмица 
Дългоочакваните преговори между президентите на Русия и на Съединените щати могат да се състоят в началото на 
следващата седмица. Това съобщи “Комерсант” след вчерашната среща в Стокхолм между руския министър на външните 
работи Сергей Лавров и американския държавен секретар Антъни Блинкън.  
След срещата си с Бликън Лавров даде пресконференция, на която заяви, че трябва да се използват възможностите на 
Съединените щати за решаването на кризата в Украйна, като се има предвид голямото влияние на 
Вашингтон върху властите в Киев. По думите му, руско-американското взаимодействие трябва да се основа на минските 
споразумения, които не трябва да бъдат тълкувани, а внимателно прочетени и изпълнени.  
Сергей Лавров е обяснил на Антъни Блинкън, че Русия не участва в конфликта, каквато е американската позиция, и че той 
трябва да бъде решен между Киев от една страна и Донецк и Луганск от друга.  
По време на преговорите със западните си колеги в рамките на срещата на външните министри на страните от 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Лавров е настоял за юридически обвързващи гаранции, че НАТО 
няма да се разширява на изток и че в близост до границите на Русия няма да бъдат разполагани нови оръжейни системи, 
който застрашават сигурността ѝ.  
 
√ Китай: Позицията на ЕС относно инвестиционните стратегии е погрешна 
Говорителят на китайското външно министерство Ван Вънбин разкритикува в четвъртък позицията на Европейския съюз по 
инициативата на Пекин "Един пояс, един път", като добави, че различните инвестиционни стратегии трябва "да застъпват 
политики на приобщаване и координация". 
По време на редовна пресконференция Ван Вънбин обаче приветства инвестиционни план на единния блока "Глобална 
врата" (Global Gateway), като подчерта, че всички инициативи, насочени към подпомагане на развиващите се страни, могат 
да се разглеждат като положително развитие. 
В сряда председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен похвали стратегията на ЕС и я определи като 
"истинска алтернатива" на китайския стратегически инвестиционен план "Един пояс, един път". 
 
√ Слабо свиване на промишлената активност в Китай през ноември 
Промишлената активност в Китай се сви слабо през ноември заради отслабващото търсене както в страната, така и зад 
граница, показват резултатите от частно проучване на агенциите Caixin и IHS Markit, които обаче се различават от 
оповестените по-рано тази седмица аналогични данни на официалната статистика. 
Промишленият PMI индекс се понижи през ноември до 49,9 пункта от 50,6 пункта през октомври, което означава, че 
активността в този важен сектор на китайската икономика остава почти без промяна спрямо предходния месец. 
Данните се различават от официалните показания на PMI, публикувани във вторник, които показаха, че индексът на 
промишлената активност се върна над важното ниво от 50 пункта до 50,51 пункта спрямо 49,2 пункта през октомври. 
Трябва да се има предвид, че официалното проучване на китайската статистика разполага с много по-голяма извадка сред 
промишлените мениджъри спрямо проучването Caixin и проследява по-отблизо големите държавни индустриални 
предприятия. 
"Подиндексът, измерващ само промишленото производство, обаче се повиши за първи път от четири месеца насам с оглед 
облекчаване на прекъсваните преди това производствени графици заради проблеми с енергийното захранване", отбеляза 
агенция Caixin. Въпреки това, новите поръчки както от страната, така и от чужбина, отбеляза спад през ноември, като някои 
фирми свързваха относително приглушените условия на търсене с Covid пандемията и високите производствени цени", 
посочи още Caixin. 
Поради отслабеното търсене подиндексът на заетостта в промишлеността остана през ноември на отрицателна територия 
(под 50 пункта) за четвърти пореден месец, като темпът на свиване е дори по-рязък от октомври. 
Инфлационният натиск в промишлеността обаче отслабна значително благодарение на въздействието на китайските 
регулации за ограничаване на нарастващите цени на суровините, като темпът на инфлация за ноември, според последното 
PMI проучване, беше най-бавният от октомври 2020 г. насам. 
 
√ Световните авиокомпании се подготвят за нестабилност заради Covid варианта Омикрон 
Глобалните авиокомпании се подготвят за по-голяма волатилност и нестабилност поради новия варианта на коронавируса 
Омикрон, който може да ги принуди "да жонглират" с разписания и дестинации в кратки срокове и да разчитат повече на 
вътрешните пазари, където това е възможно, посочват анализатори, цитирани от Ройтерс. 
Много пътници вече са резервирали пътувания за коледния период, който по принцип е пиков сезон за авиокомпаниите, 
но има нарастващи опасения относно пауза в бъдещите резервации и по-нататъшно забавяне на вече бавното 
възстановяване на бизнес пътуванията. 
Кредитната агенция "Фич" (Fitch Ratings) посочи, че е понижила прогнозите си за глобалния пътнически трафик за 2021 и 
2022 г., като появата на нови варианти като Омикрон подчертава вероятността условията да останат нестабилни за 
авиокомпаниите. 
"Сякаш изглежда, че сме се върнали там, където бяхме преди година и това не е добра перспектива за индустрията и извън 
нея“, отбеляза по време на уебинар в индустрията в сряда Дейдре Фултън, партньор в консултантската компания MIDAS 
Aviation. 
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Въздействието на Омикрон ще варира в зависимост от страната и региона поради реакцията на всяко отделно 
правителство и разнообразния характер на световните авиокомпании, както и техните бизнес модели, отбелязва Ройтерс. 
Така например японските авиокмпании ANA Holdings Japan Airlines вече спряха в сряда новите резервации за 
международни полети, пристигащи в Япония до края на декември, тъй като страната затяга граничния контрол заради 
новия вариант на коронавируса. 
Хонконгската Cathay Pacific Airways, която няма вътрешен пазар и работи само с 10% от капацитета си отпреди пандемията, 
пък заяви, че е твърде рано да се оцени въздействието на Омикрон върху търсенето. 
Авиокомпаниите в страни с големи и силни вътрешни пазари като Съединените щати, Китай и Русия изглежда са по-добре 
защитени от по-голямата несигурност на международните пътувания. 
Анализ на швейцарската банка UBS показва, че американските авиооператори все още не са променили планирания си 
капацитет, който да работи през декември на 87% от нивата за 2019 г. и се очаква през януари 2022 г. да достигне 92% от 
капацитета си преди коронавирусната пандемия. 
В сряда United Airlines дори стартира своя маршрут Нюарк-Кейптаун въпреки забраната на САЩ за влизане в страната на 
неамерикански граждани от Южна Африка, а Delta Air Lines  заяви, че резервациите през коледния период са силни. 
"През последната година всеки нов Covid вариант доведе до спад в резервациите, но след това увеличение, след като 
скокът на новоинфектираните с коронавирус се разсее. Очакваме и сега да се появи същия модел", каза Хелане Бекер, 
анализатор в Cowen and Co. 
Уебсайтът за резервации на пътувания Kayak пък заяви, че международните търсения на пътувания от Съединените щати 
са намалели в неделя само с 5%, което е в рязък контраст със спада от 26% в търсенията на самолетни билети във 
Великобритания, която затегна изискванията за тестване за пристигащи. 
Големите европейски авиокомпании обаче са много по-зависими от международните пътувания, отколкото техните колеги 
в САЩ, което ги излага на по-голям риск от въздействието на варианта Омикрон. 
В Азия страни като Австралия, Япония, Сингапур и Тайланд пък едва започнаха внимателно да премахват граничните 
рестрикции през последните седмици и броят на пътниците остана доста под нивата преди пандемията, още преди да 
бъде открит варианта Омикрон. 
Джон Грант, главен анализатор във фирмата за данни за пътувания OAG, каза, че действията на Япония и Австралия за 
забавяне на влизането на някои чужденци поради Омикрон са "тъжни и разочароващи", но пропорционалното 
въздействие върху пътуванията е "„относително незначително". 
Авиокомпаниите в световен мащаб са по-гъвкави за бързо коригиране на своите графици и дестинации по време на 
пандемията и се очаква това да продължи, каза още той. 
Шефовете на авиокомпаниите обаче се тревожат за въздействието на варианта Омикрон върху техния бизнес, докато 
секторът на пътуванията като цяло вижда риск от възпрепятстване на възстановяването на фона на новия страх от 
коронавируса и неговият вариант Омикрон. 
 
Агенция по заетостта 
 
√ Пазарът на труда остава стабилен и продължава да поддържа исторически най-ниското ниво на безработица 
Във връзка със зачестили публикации в медиите, че „над четвърт милион българи са без работа” Агенция по заетостта 
информира, че това твърдение не отговаря на действителната ситуация на пазара на труда, който остава стабилен и 
продължава да поддържа исторически най-ниското ниво на безработица в България – 4,7% за октомври. Към 25 ноември 
броят на регистрираните в бюрата по труда безработни е 158 496. За сравнение, на същия ден преди една година, т.е. на 
25.11.2020 г. в бюрата по труда са установени общо 219 723 регистирани безработни. Констатира се намаление на годишна 
база, което възлиза на 61 227 лица или - 27.9%. 
През 2020-2021 г. броят на регистрираните безработни е бил над 250 000 единствено в периода на пълен локдаун през 
месеците април - юли 2020 г., като най-високата стойност е достигната през май 2020 г. и е 295 453. 
Механичният сбор на данните на сайта на НСИ в рубриката „Новорегистрирани безработни в бюрата по труда и постъпили 
на работа по области и по седмици” за периода декември 2020 г. – ноември 2021 г. не отразява коректно действителният 
брой на безработните. Част от новорегистриралите се в бюрата по труда през този период вече са започнали работа 
благодарение и на усилията на трудовите посредници и активността на работодателите. Данните на сайта на НСИ са 
моментни стойности, които целят по-детайлно наблюдение на реакцията на бизнеса в условията на COVID-19, но не 
отразяват реалността към момента.  
След отпадане на мерките на правителството за пълен локдаун в страната, нивата на регистрираните безработни бързо се 
върнаха до нормалните стойности – 158 000 – 160 000 към месец септември 2020 г. Оттогава се наблюдава сравнителна 
стабилност на пазара на труда, като техният брой се повлиява единствено от обичайните сезонни тенденции в резултат на 
общите икономически условия в страната. 
През 2021 година най-високата стойност на регистрираните безработни е през месец януари – 229 750, което е отражение 
на сезонния характер на пазара на труда в България. От месец февруари до месец ноември се наблюдава непрекъснато и 
плавно намаление на броя на регистрираните безработни, което е показателно за възстановяването на икономиката след 
първоначалния шок от COVID-19 кризата. И днес, въпреки поредната пандемична вълна, нивото на безработица, което се 
измерва на месечна база, е с една от най-ниските стойности от съществуването на статистиката на Агенцията по заетостта 
(https://www.az.government.bg/bg/news/view/bezraboticata-se-zadyrja-na-rekordnite-4-7-i-prez-oktomvri-3753/). 
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В Агенция по заетостта няма постъпила информация за съществени масови уволнения през последните месеци, в т.ч. и 
през ноември. Данните към днешна дата не очертават стресови ситуации на пазара на труда, независимо от поредната 
COVID-19 вълна и действащите ограничителни мерки. 
 
√ Промени в проект „Заетост за теб” 
Агенция по заетостта информира всички работодатели, че са приети изменения във финансирания от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” проект „Заетост за теб” и срокът му се удължава до 30.06.2023 г. Също така се променят 
условията за допустимост: 
- Oтпада националната квота от 50 млн. лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и 
ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации. 
По този начин целият бюджет на проекта се разпределя на квотен принцип на ниво област, съгласно равнището на 
безработица, броя на новорегистрираните безработни и брой работодатели от съответните области в страната. 
- наетите лица по операцията не следва да са били заети при същия работодател или свързани с него физически и 
юридически лица – работодатели, за период от 6 месеца, от датата на подаване на заявката от страна на работодателя. 
За всички работодатели, които са подали заявка, получили одобрение или са сключили договори до 02.12.2021 г. вкл., се 
счита, че обявените свободни работни места са разкрити преди промяната в условията на проект „Заетост за теб” и 
безработните лица следва да не са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по 
смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката 
на работодателя. 
За всички работодатели, подали заявка след 02.12.2021 г., се счита, че обявените свободни работни места са разкрити 
след промяната в условията на проект „Заетост за теб” и безработните лица следва да не са били в трудови 
правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните 
предприятия в период, не по-малък от 6 (шест) месеца от подаване на Заявката на работодателя. 
Работодателите, които желаят да подадат заявка за участие в проекта, следва да се запознаят с всички условия за 
допустимост, a електронни заявки ще се приемат до изчерпване на финансовия ресурс по схемата. 
Документи и начин за участие в проекта - могат да бъдат намерени ТУК. 
 
Мениджър 
 
√ Финансовият министър: Длъжни сме да внесем бюджет за 2022 г. 
Задължение на финансовото министерство е да внесе предложение за Бюджет 2022, а решение на партиите е доколко ще 
се съобразят с него. Така финансовият министър Валери Белчев отговори на критиките, че финансовото министерство е 
предложило Бюджет 2022 г., а не е изчакало бъдещият кабинет да си направи разчети и да го предложи. Вчера Белчев бе 
гост в рубриката "Властта говори! Открито", която Министерският съвет стартира във Фейсбук. 
"Ние сме длъжни да внесем бюджет. Коалиционните преговори не са приключили и не знаем накъде ще отидат. Нямаме 
правото и възможността да чакаме това", каза Белчев.  
Финансовият министър заяви, че в проекта на Бюджет 2022 не се предвижда увеличение на данъците. Предвиждат 
минималната работна заплата за следващата година да стане 710 лв., като това засяга заплащането на около 700 000 
граждани. Предвижда се и повишение на заплатите с 5% на всички служители в държавната администрация. Увеличават 
се с 20% надбавките, както и помощите за дете във втората година от майчинството. Минималната пенсия се планира през 
следващата година да бъде 370 лв. плюс надбавка от 60 лв. поне за първите 6 месеца с COVID мерките.  
"За реформи не можем да говорим от позицията на служебен кабинет. Искаме да се погрижим за доходите на българите 
– те да не спадат и да не страдат от движенията в икономиката, покачването на цените и т.н. Много е важно абсолютната 
стойност на доходите на пенсионерите да не спада. Досега имаха доход от 420 лв. Нашата цел е този доход да не спада и 
да продължим да плащаме същите средства. За да избегнем риска, когато отпоаднат COVID мерките, да спадне. 
Направихме предложение базовата пенсия да бъде 370 лв. и да има 60 лв. надбавка и да стане общо 430 лв. Когато 
пандемията приключи, в най-лошия случай пенсионерът ще получава 370 лв. Пенсионна реформа не сме в позиция да 
правим. Минималната пенсия планираме да бъде 370 лв. плюс COVID надбавка от 60 лв.", добави Белчев. 
Финансовият министър каза, че инфлацията притеснява всички, но тя не е толкова висока. "Инфлацията се засили в края 
на годината заради ръста в цената на газа и електроенергията. По последни прогнози вероятно темпът ще бъде овладян в 
следващите няколко месеца. Не очаквам шокови инфлации следващата година", каза още министърът.  
По думите му, не се планира да издаваме нов дълг. "3.8 млрд. сме изтеглили дотук. Приходната част върви добре. Не 
планираме до края на годината да правим допълнителни емисии. Към ноември месец разполагаме с излишък. Шоково 
харчене няма да има. Има планиран дефицит, но е твърде вероятно бюджетът да приключи балансиран, дори с излишък. 
Не планираме да издаваме нов дълг и е твърде вероятно да имаме малък излишък", коментира той.  
"Смятам, че ще успеем да влезем в рамките на 2.9 % дефицит. Инфлационните очаквания се променят текущо, но около 
4% и нещо е реалистично да се очаква. Таванът, с който разполагаме е в рамките на 12 млрд. дълг, но предполагам няма 
да се налага да стигаме до него. Това е сума, която се залага като потенциална възможност за теглене на дълг. Една трета 
от него би отишла за погасяване на предишния дълг, а останалото – за дефицит", добави финансовият министър. 
 
√ Асен Василев: Няма да се вдигат данъци, но ще се събират без изключения 
Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев обяви във Фейсбук, че няма да се вдигат данъци, но ще 
бъдат събирани без изключения. Повод за коментара му е дискусия за максималния осигурителен доход.  

https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/
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През годините максималният осигурителен доход е увеличаван с увеличаването на средната работна заплата, като нови 
прагове са въвеждани през 2008, 2014, 2015, 2016 и 2020 година. Праговете са въвеждани на стойности 4.8х, 2.8х, 2.9х, 3х 
и 2.4х средната брутна заплата от предходната година, пише още Василев, който е вероятният следващ финансов министър 
на страната.  
Приетото предложение за прага за 2022 г. е да се въведе нов праг на 2.3х средната брутна заплата от предходната година 
(най-ниската историческа стойност за нов праг) и прагът да остане на стойност 2.3х през следващите 4 години, пише 
Василев и представя данните по години. 
 

 
  
√ Всички ученици се връщат в клас на 6 декември 
Всички ученици от 1 до 12 клас ще се върнат в училище от понеделник. Те ще се тестват по веднъж седмично с щадящи 
тестове. За учителите обаче тестването остава два пъти седмично. От понеделник ще отпадне и забраната за извършване 
на планови дейности и планови операции като това ще бъде допълнено в заповедта. Причината е, че намалят заетите легла 
за covid-пациенти, включително и на реанимационните легла. Това заяви пред медиите здравният министър Стойчо 
Кацаров. 
Тази сутрин е обсъждано с експертите от здравното министерство възможностите за осигуряване на безопасна среда и 
възможностите, при които учениците могат да се върнат в клас.  
"Предложението на експертите е тестването на учениците да се прави веднъж седмично, защото епидемичната ситуация 
го позволява, броят на заразените намалява непрекъснато и регистрираната заболяемост при деца под 19-годишна възраст 
е изключително ниска, и защото резултатите от тестовете, които се провеждаха в училищата през предишните две 
седмици, сочат нисък процент на положителни резултати", каза Кацаров.  
За всички деца от 1 до 12 клас ще са осигурени щадящи тестове, категоричен е Кацаров. "За големите ученици могат да се 
използват назални тестове за възрастни, но това трябва да го реши МОН", добави здравният министър. 
По думите му, има договорени количества тестове, които по тяхна оценка, трябва да стигнат поне до средата на януари.  
"Наличните количества, които в момента са в склада на БЧК и разпределени до МОН ще стигнат за две седмици. Става 
въпрос за всички общини, където заболеваемостта е над 250 на 100 000. Стои си обаче изискването, ако половината клас 
не е съгласен, децата да учат онлайн. Днес ще бъде издадена промяна в заповедта, която да отрази новостите", уточни 
Кацаров. 
От понеделник отпада също забраната за извършване на планови дейности, каза още здравният министър и допълни, че 
до момента няма данни за "Омикрон" у нас.  
 
√ Студентите у нас се увеличават, най-голяма е безработицата при завършилите "Туризъм"  
С над 4000 са се увеличили студентите в българските университети през академичната 2020/2021 г. Общият им брой е 
достигнал 202 605, сочат данните от Рейтинговата система на висшите училища в България. Нейното 11-о издание беше 
представено вчера в Министерството на образованието и науката (МОН) в присъствието на министъра на образованието 
и науката акад. Николай Денков. 
Най-голямото висше училище остава Софийският университет „Св. Климент Охридски“. В него учат 22 250 бъдещи 
висшисти. На второ и трето място са Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и УНСС, съответно с 16 580 и 14 600 
студенти. Дванадесет университета в страната имат под 1000 възпитаници. 13% от студентите са в частни висши училища, 
като най-често следват в специалности от направленията „Театрално и филмово изкуство“ и „Теория на изкуствата“. 

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/
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Най-масовото професионално направление все още е „Икономика“. Изучават го 29 321 души. В последните години обаче 
броят им намаля значително заради последователните усилия на държавата да регулира търсенето на образование и 
предлагането на работни места на пазара на труда. На второ място по брой обучаващи се е „Педагогика“ с 16 719 бъдещи 
абсолвенти, а на трето е „Медицина“ с 13 186. За първи път от трите най-масови направления изпада „Администрация и 
управление“, което се изучава от 13 137 студенти. 
Политиките на МОН за повишаване на привлекателността на учителската професия вече дават резултат. През миналата 
академична година най-много е скочил броят на първокурсниците в „Педагогика на обучението по…“ – с 24%, и в 
„Педагогика“ – с 9%. Бъдещите лекари също са се увеличили - с 6%. В същото време студентите в направление „Обществено 
здраве“ са намалели с 11%, а изучаващите „Туризъм“ - с 10%. 
През годините се очерта тенденция дипломираните експерти в туризма трудно да намират реализация по специалността 
и често да остават без работа. Новото издание на Рейтинговата система показва, че най-голямата безработица е именно 
при завършилите „Туризъм“ – 5,9%. Всеки пети (21%) от тях не е намерил приложение на придобитото висше образование. 
Безработицата е най-ниска сред завършилите „Медицина“, „Фармация“, „Стоматология“ и „Военно дело“ – под 1%. 
През първите пет години след дипломирането си 53% от висшистите в страната са работили на позиции, изискващи висше 
образование. През 2014 г. делът им е бил 46 на сто. Нарастване има и при средния осигурителен доход. През 2021 г. той е 
1520 лв. спрямо 1373 лв. през миналата година и 867 лв. през 2014 г. Най-голямо е увеличението в професионалните 
направления, които подготвят кадри за здравеопазването и образованието. Средният осигурителен доход при 
завършилите „Медицина“ за последната година е скочил с 35%, при „Здравни грижи“ - с 30%, а при завършилите 
педагогически и образователни професионални направления - между 17% и 20%. Професионалните направления с най-
високи средни доходи сред завършилите са „Информатика и компютърни науки“, „Математика“, „Комуникационна и 
компютърна техника“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“ „Обществено здраве“, 
„Медицина“, „Електроника, електротехника и автоматика“ и „Военно дело“. 
Данните от Рейтинговата система показват повишаване на броя на научните публикации на висшите училища в 
международните библиографски бази данни. Броят им в Web of Science за периода 2016-2020 г. е приблизително 19 000 и 
надхвърля с 1400 публикациите през предходния изследван петгодишен период. Броят на публикациите в Scopus е 18 400 
- с над 2400 повече от периода 2015-2019 г. 
В стандартизираните класации за 2021 г. Софийският университет е първи в 23 от общо 30 професионални направления, 
по които предлага обучение. Техническият университет-София има шест първи места от общо 11 направления, в които 
подготвя студенти. Медицинският университет-София е първи в четири направления, ХТМУ – в три. Американският, 
Аграрният в Пловдив и Тракийският университет имат по две първи места. Други 12 висши училища оглавяват по една 
класация. В осем професионални направления класациите се оглавяват от университети извън столицата, а в три 
професионални направления – от частни висши училища. 
Данните в Рейтинговата система на висшите училища в България през 2021 г. са актуализирани по поръчка на МОН от 
Консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт „Отворено общество – София“ и „Сирма Солюшънс“.  
 
√ На 14 януари избират нов председател на Върховния касационен съд 
Изборът на нов председател на Върховния касационен съд /ВКС/ ще е на 14 януари. Пленумът на Висшия съдебен съвет 
потвърди първоначално определената дата на заседанието си вчера. 
Тогава ще бъде изслушан и единственият кандидат - сегашният заместник-председател на ВКС Галина Захарова. Тя беше 
издигната от Общото събрание на съда. Кандидатурата й беше подкрепена от предишния правосъден министър Янаки 
Стоилов и наследника му Иван Демерджиев.  
Захарова се кандидатира за поста на Лозан Панов, който изтича в началото на следващата година. За да бъде избрана, тя 
трябва да получи 17 гласа.  
 
√ ЕК открива две наказателни процедури срещу България 
Европейската комисия съобщи, че открива наказателни процедури срещу България, Кипър, Гърция, Малта и Португалия за 
неправилно прилагане на правилата за обмен на данни по свидетелствата за съдимост и за създаването на съответната 
европейска информационна система (ECRIS).  
Системата действа с решение от 2012 г. и позволява електронен обмен на данни от свидетелствата за съдимост между 
властите в ЕС. Комисията е установила, че посочените страни не са свързани ефективно със системата и не обновяват 
данните, както и че не отговарят на искания за информация - в срок или изобщо.  
Държавите разполагат с два месеца, за да изяснят мерките, които са предприели за правилно прилагане на изискванията. 
По-рано, от ЕК откриха и друга наказателна процедури срещу Австрия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Финландия, 
Франция, Германия, Гърция, Унгария, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Швеция. 
Причината - тези страни не са приложили правилно изискванията на ЕС за предварителна оценка на промените в 
законодателството за професиите.  
Европейските правила съдържат изисквания за предотвратяване на национални мерки, които могат да затруднят достъпа 
на квалифицирани специалисти или упражняването на някои професии на пазара на труда. Неправилното прилагане на 
европейските изисквания може да доведе до прекомерни цени и това може да постави в неравностойно положение 
потребителите. 
Според ЕК липсата на правилно приложение може да попречи на развитието на нови услуги или да ограничи достъпа до 
важни услуги.  
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Посочените държави разполагат с два месеца, за да отговорят ЕК. Комисията може да реши да продължи с наказателната 
процедура, ако не е доволна от отговорите, се отбелязва в съобщението.  
 
√ Себастиан Курц се оттегля от политиката 
Бившият австрийски канцлер и ръководител на управляващата Австрийска народна партия /АНП/ Себастиан Курц слага 
край на политическата си кариера. 
В интервюта за австрийския "Кроненцайтунг" и германския "Билдцайтунг", Курц, който е ръководител и на 
парламентарната група на своята партия, посочва като причина за оттеглянето си раждането на сина му преди няколко 
дни, което го е накарало да преосмисли своето бъдеще, предава БТА.  
Малко по-късно Курц даде и брифинг, на който заяви, че се оттегля напълно от политиката. Решението му е предшествано 
от започнало през октомври разследване срещу него по позодрение за корупця, което го принуди да подаде оставка от 
канцлерския пост. Курц бе доминираща фигура в партията си и в австрийския политически живот от 2017 г., когато стана 
партиен лидер, а след това и канцлер. 
"Кроненцайтунг" съобщава, че ръководител на АНП и шеф на парламентарната група ще стане министърът на вътрешните 
работи Карл Нехамер. 
Според политическите наблюдатели федерален канцлер ще остане Александър Шаленберг, но вече се появиха 
спекулации, че в скоро време Карл Нехамер ще поеме и този пост. 
По общо мнение разследването срещу бившия канцлер и приближените му от АНП за стопански престъпления и корупция, 
станало причина за оттеглянето на Курц от канцлерския пост, е разклатило значително доверието в коалиционните 
партньори АНП и партията "Зелените". 
 
√ Ще последва ли ЕЦБ примера на Фед относно инфлацията? 
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл изненада участниците на пазара по-рано тази седмица, променяйки 
тона си относно инфлацията. Сега икономистите в Европа казват, че Европейската централна банка трябва да направи 
същото, пише Си Ен Би Си. 
В началото на седмицата Пауъл заяви пред по време на изслушване пред Комисията по банкови, жилищни и градски 
въпроси към Сената, че е „време терминът преходен да спре да се използва за инфлацията“ и да се обясни по-ясно какво 
точно има предвид централната банка. 
Нарастващите потребителски цени се превръщат в тема, която предизвика големи притеснения на финансовите пазари. 
Инфлацията достигна нива, значително по-високи от целите на централните банки, като мениджърите на пари поставят 
под въпрос продължаващата политика на лесни пари. 
„Терминът преходен предполага, че става въпрос за нещо, за което не е нужно да се тревожим. Ние обаче не знаем дали 
трябва да сме разтревожени заради инфлацията“, коментира Джордж Бъкли, главен икономист за Обединеното кралство 
и еврозоната в Nomura. 
Той заяви, че все още не е ясно дали по-високата инфлация в еврозоната ще остави по-траен отпечатък върху икономиката. 
Данните, публикувани във вторник, показват, че инфлацията е достигнала исторически връх в 19-членния блок от 4,9% през 
ноември. Целта на ЕЦБ е инфлацията на равнище от 2% в средносрочен план. 
Досега централната банка казва, че очаква инфлацията да се понижи през 2022 г., което предполага, че нейната 
сравнително хлабава парична политика трябва да продължи. Според редица експерти обаче трябва да се помисли дали 
този период на висока инфлация ще продължи по-дълго от очакваното от ЕЦБ. 
ЕЦБ прогнозира през септември, че инфлацията ще достигне 2,2% в края на годината; 1,7% през 2022 г. и 1,5% през 2023 г. 
Тези оценки скоро ще бъдат преразгледани. 
По-високите цени на енергията, продължаващите проблеми с веригата на доставки и скорошната поява на нов вариант на 
коронавируса могат да повишат инфлационните очаквания. 
Според Бъкли колкото по-дълго продължава високата инфлация, толкова повече пазарите ще имат чувството, че 
централните банки трябва да направят нещо по въпроса. 
„Не е необходимо ЕЦБ да „пенсионира“ термина преходен, но централната банка трябва да включи повече нюанси в 
комуникацията си относно краткосрочните еднократни фактори и потенциалните дългосрочни фактори, които повишават 
инфлацията“, коментира Карстен Бжески, икономист в ING. 
След последната среща на ЕЦБ през октомври Ник Андрюс, европейски анализатор в Gavekal Research, каза, че 
председателят на централната банка Кристин Лагард „се е провалила напълно“ в охлаждането на пазарните очаквания за 
повишаване на лихвения процент през 2022 г.. 
В бъдеще наблюдателите на ЕЦБ очакват централната банка да продължи да подчертава, че инфлацията ще намалее през 
следващата година. 
„Все още очаквам ЕЦБ да сигнализира, че се очаква инфлацията да „спадне“ през 2022 г., но също така да подчертае 
рисковете за повишаване на инфлационните перспективи“, коментира Фредерик Дукрозе, стратег в Pictet Wealth 
Management. 
Той добави, че институцията може да отбележи, че „инфлацията няма да спадне толкова бързо и толкова много, колкото 
се предвижда“. 
 
√ Борсите в Европа се оцветиха в червено 
Европейските акции се понижиха в ранната търговия в четвъртък, следвайки загубите в САЩ от сряда на фона на 
опасенията около варианта Омикрон на коронавируса и потенциалното повишаване на лихвите, предаде Ройтерс. 
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Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 4,47 пункта, или 0,95%, до 466,39 пункта. Това е рязка промяна в 
представянето на бенчмарка, след като в сряда той записа най-добрата си сесия от близо 6 месеца заради 
възстановяването на секторите, които са най-чувствителни на новините за пандемията. 
Немският показател DAX се понижи със 146,58 пункта, или 0,95%, до 15 326,09 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 изтри 38,39 пункта от стойността си, или 0,54%, достигайки ниво от 7 130,29 пункта. Френският измерител 
CAC 40 се понижи с 54,08 пункта, или 0,79%, до 4 66,39 пункта. 
„Ще продължим да виждаме този модел на скокове един ден и рязък спад на следващия, докато ситуацията около 
Омикрон не се изясни“, коментира Дейвид Мадън от Equiti Capital. 
 „Няма да има доближаване до рекордните върхове в Европа от ноември, докато не сме сигурни какви ще са последиците 
от новия вариант, или поне докато не разберем дали вървим към нови блокади“, добави той. 
Уолстрийт бе разтърсен от късна продажба в сряда, след като бе потвърден първия случай на заразен с Омикрон в страната 
и след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заговори за вероятността инфлацията да не се понижи 
през втората половина на следващата година. 
„Имаше първосигнална реакция на пазарите след новината за откриването на заразен с новия вариант в САЩ, но тази 
разпродажба няма да бъде трайна, тъй като хората ще осъзнаят, че той не може да не крие големи рискове за 
възстановяването на САЩ“, каза още Мадън, 
В Европа най-големият губещ вчера бе технологичният сектор, като индексът SX8P се понижи с 3,05%. Акциите на 
компаниите от сектора на производството на чипове  Technologies, AMS и ASML поевтиняха съответно с 3,47%, 2,93% и 
4,65%, след като Apple предупреди за забавяне на търсенето на iPhone 13. 
Цените на книжата на компаниите за луксозни стоки Hermes и Richemont поевтиняха с 2,07% и 0,48%, въпреки включването 
им в индексът на сините чипове Euro STOXX 50. 
Акциите на Vifor Pharma поскъпнаха с 18,16%, след като в медиите се появи информация, че австралийската 
биотехнологична фирма CSL води преговори за закупуване на производителя на лекарства. 
Спад на Уолстрийт 
Американските борсови индекси регистрираха понижения в сряда, след като Центровете за контрол и превенция на 
заболяванията (CDC) потвърдиха първия случай в САЩ на заразен с варианта Омикрон на коронавируса, предаде Си Ен Би 
Си 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 461,88 пункта, или 1,34%, до 34 022,04 пункта, след като по-рано бе 
напреднал с 520 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 53,96 пункта, или 1,18%, до 4 
513,04 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 283,64 пункта от стойността си, или 1,83%, 
завършвайки сесията при ниво от 15 254,05 пункта. 
Търговията в сряда бе продължение на волатилното представяне на пазарите през последните четири сесии след проявата 
на Омикрон. 
До пониженията на борсата се стигна, след като CDC съобщиха за първия случай на новия вариант в САЩ„ открит в 
Калифорния. Откритият за първи път в Южна Африка вариант Омикрон вече е регистриран в най-малко 23 страни, съобщи 
Световната здравна организация. 
Най-големите губещи от новината бяха компаниите, които ще пострадат от нови ограничения на пътуванията. Акциите на 
авиопревозвачите American, Delta и United Airlines поевтиняха съответно със 7,97%, 7,36% и 7,57%, а цената на книжата на 
производителя на самолети Boeing се понижи с 4,86%. 
Акциите на операторите на круизни кораби Norwegian Cruise Line Holdings и Carnival поевтиняха с 8,82% и 6,98%, а тези на 
хотелските вериги Wynn Resorts и Hilton Worldwide – с 6,11% и 3,78% 
Загуби регистрираха и в сектора на търговията на дребно, като цените на книжата на Nordstrom, Kohl’s, Best Buy  и Macy’s 
се понижиха съответно с 5,38%, 5,66%, 4,23% и 4,63% 
Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа нарасна с 9 базисни пункта до около 1,5% в ранните 
часове на търговията в сряда, но завърши сесията при ниво от около 1,41%. 
На пазара се отразиха и данните на ADP за пазара на труда. Според доклада на компанията през ноември са били 
създадени 534 хил. ново работни места в частния сектор, което е над очакванията от 506 хил. 
За седмицата Dow е надолу с 2,5%, a S&P 500 – s 1,8%. Nasdaq e изгубил 1,5% от стойността си от понеделник. 
Въпреки това трите индекса са на зелено за годината. От началото на 2021 г. Dow е напреднал с 11,1%, а S&P 500 с близо 
20,2%. Nasdaq се е повишил с 18,4%. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основите индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в четвъртък, 
след като опасенията около последствията за икономиката от появата на новия вариант на коронавируса продължиха да 
задават настроението на пазарите, пише Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 регистрира спад от 182,25 пункта, или 0,65%, до 27 753,37 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 3,05 пункта, или 0,09%, до 3 573,84 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite изтри 15,70 пункта от стойността си, или 0,62%, завършвайки сесията при ниво от 2 
508,45 пункта. Хонконгският измерител Hang Seng напредна със 130,01 пункта, или 0,55%, до 23 788,93 пункта. Акциите на 
Razer поевтиняха с 7,87%, след като стана ясно, че консорциум, воден от висши мениджъри на компанията, смята да я 
свали от борсата при сделка, оценяваща се на 35 млрд. хонконгски долара (4,5 млрд. щатски долара). 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 45,55 пункта, или 1,57%, до 29 45,27 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 отчете спад от 10,7 пункта, или 0,15%, до 7 225,2 пункта. 
У нас 
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX регистрира спад от 3,54 пункта, или 0,57%, до 613,26 пункта. BGBX40 се понижи с 0,42 пункта, или 0,30%, до 138,39 
пункта. BGTR30 изтри 2,49 пункта от стойността си, или 0,38%, достигайки ниво от 661,22 пункта. BGREIT напредна с 0,18 
пункта, или 0,11%, до 165,22 пункта. 
 
√ Русия ще предложи европейски пакт за сигурност 
Москва скоро ще представи предложение за нов европейски пакт за сигурност, съобщи руският външен министър Сергей 
Лавров и отбеляза, че се надява това да спре разширяването на НАТО на изток, предаде „Ройтерс“. 
Лавров говори на среща на върха на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Стокхолм преди 
разговорите си с държавния секретар на САЩ, Антъни Блинкън, които се очаква да се съсредоточат върху напрежението 
около Украйна. 
През последните седмици НАТО, Щатите и украински представители многократно изразяваха опасения, че Русия скоро ще 
започне нова атака срещу Украйна – идея, която Москва отхвърли. 
Тази седмица президентът Владимир Путин се оплака от западната военна помощ за Киев и това, което описа като 
разширяване на НАТО по-близо до границите на Русия. Той предупреди Алианса да не поставя системи за противоракетна 
отбрана в Украйна. 
В реч пред ОССЕ Лавров посочи, че се надява предложенията на Русия за нов европейски пакт за сигурност да бъдат 
внимателно обмислени. 
„Архитектурата на стратегическата стабилност бързо се разрушава, НАТО отказва конструктивно да разгледа нашите 
предложения за деескалация на напрежението и избягване на опасни инциденти“, каза външният министър пред ОССЕ. 
По думите му военната структура на НАТО „се приближава до границите на Русия“, докато „кошмарният сценарий за 
военна конфронтация се завръща“. 
„Превръщането на съседните ни страни в плацдарм за конфронтация с Русия и разполагането на силите на НАТО в 
непосредствена близост до зони от стратегическо значение за нашата сигурност е категорично неприемливо“, поясни 
Лавров. 
Според него доставките на западни оръжия за Украйна окуражават Киев да мисли, че може да реши териториалните си 
проблеми със сила. Оттам отрекоха да имат такива планове. 
Освен това Москва се опасява, че в Европа може да се появят американски ракети със среден обсег. 
 
√ Ердоган замени финансовия министър на Турция с поддръжник на ниските лихви 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган замени финансовият министър на страната със привърженик на неговата 
политика на ниски лихвени проценти, предаде Ройтерс. 
Държавният глава е назначил Нуреддин Небати на поста министър на финансите, след като неговият предшественик 
Лютфи Елван е бил освободен от задълженията си, съобщават местните медии. Рокадата идва в момент, в който турската 
лира поевтиня до рекордно ниски нива на фона на опасенията около икономическата политика на страната. Към 11:40 часа 
българско време вчера един щатски долар се разменяше за 13,4093 турски лири. 
Небати, който е заместник-министър на финансите от 2018 г., похвали миналата седмица стремежа на Ердоган да намали 
лихвените проценти в страната и заяви, че Турция от години се е опитвала да приложи политика на ниски лихви, но е не е 
успявала заради силна опозиция. 
„Този път ние сме решени да го постигнем“, написа той в Twitter, като добави, че „няма проблеми“ с поддържането на 
настоящите ниски лихвени проценти при текущите пазарни условия. 
От септември насам Централната банка на Турция намали лихвения си процент с 400 базисни пункта, сваляйки основната 
ставка на 15% - значително под инфлацията от близо 20% 
Оттеглянето на Елван беше очаквано и дискутирано от медиите и опозиционните политици и представлява поредния етап 
от кампанията на Ердоган срещу привържениците на по-високите лихви. Турският президент уволни три управителя на 
централната банка на страната от средата на 2019 г. насам. 
Подобно на бившия гуверньор на Турската централна банка Наджи Агбал, който беше уволнен през март, Елван 
подкрепяше „по-рестриктивните политики за управление на търсенето и бе по-фокусиран върху намаляването на 
инфлацията“, коментира Мурат Унур от Goldman Sachs. 
„В резултат на това оставката му вероятно ще бъде приета негативно от пазара, който вижда необходимостта от затягане 
на политиката“, добави той. 
 
√ Ръст на световните цени на храните за четвърти пореден месец 
Световните цени на хранителните стоки вървят нагоре за четвърти пореден месец, стимулирани от силното търсене на 
пшеница и млечни продукти. Тези данни бяха публикувани в четвъртък от Организацията по прехрана и земеделие на ООН 
(FAO), предава ТАСС.  
Индексът на цените на храните на FAO, който отразява месечните промени в международните цени на основните храни, е 
средно 134,4 пункта през ноември, което е най-високото ниво от юни 2011 г. Тази стойност е с 1,2% по-висока в сравнение 
с октомври. 
Най-много са поскпънали млечните продукти. Индексът на цените за тази категория стоки се е увеличил с 3,4% спрямо 
предходния месец. Имаше голямо глобално търсене на внос на масло и мляко на прах, отбелязват експертите на 
организацията. 

https://tass.ru/ekonomika/13090289
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Индексът на цените на зърнените култури на FAO през ноември нарасна с 3,1% спрямо октомври, което е с 23,2% спрямо 
предходната година. Цените на пшеницата достигнаха най-високото си ниво от май 2011 г. Индексът на цените на захарта 
се повиши с 1,4% през ноември. Индексът на цените на растителните масла намалява с 0.3%, а на месото - с 0.9%.   
 
√ Петролът поскъпна на фона на решението на ОПЕК+ да се придържа към увеличението на доставките 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в петък, удължавайки печалбите от по-рано, след като ОПЕК+ заяви, че 
ще преразгледа допълнителните доставки на следващата си планирана среща, ако вариантът на Омикрон наруши 
търсенето. Въпреки това цените вървят към шеста поредна седмица на спад, предаде Ройтерс. 
Към 9:00 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,26 долара, или 1,81%, до 70,93 долара за барел, след като 
предходната сесия напредна с 1,2%. Цената на американският лек суров петрол WTI се повиши с 1,30 долара, или 1,95%, 
до 67,80 долара за барел, следвайки ръст от 1,4% в четвъртък. 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), а утре ще има такава и със съюзниците на групата, начело с 
Русия, известни като формата ОПЕК+, изненадаха пазара в четвъртък с решението си да запазят плановете си за добавяне 
на доставки от 400 хил. барела петрол на ден към пазара през януари. 
Производителите обаче оставиха отворена вратата за бърза промяна на политиката, ако търсенето пострада от мерки за 
ограничаване на разпространението на варианта Омикрон на коронавируса. Те казаха, че могат да се срещнат отново 
преди насроченото за 4 януари заседание, ако е необходимо. 
Това решение подкрепи цените, тъй като търговците не желаят да залагат срещу групата, пишат анализатори на ANZ 
Research. 
Анализаторът на Wood Mackenzie Ан-Луиз Хитъл каза, че има логика ОПЕК+ да се придържа към политиката си засега, като 
се има предвид, че все още не е ясно колко леко или тежко ще се окаже влиянието на Омикрон върху пазарите в сравнение 
с това на предишните варианти. 
„Членовете на групата поддържат регулярен контакт и следят отблизо пазарната ситуация“, каза Хитъл. 
„В резултат на това те могат да реагират бързо, когато започнем да усещаме по-добре мащаба на въздействието, което 
вариантът на Омикрон на COVID-19 може да окаже върху глобалната икономика и търсенето“, добави тя. 
Пазарът беше разтърсен през цялата седмица от появата на варианта Омикрон и спекулациите, че той може да предизвика 
нови блокади, да доведе до спад на търсенето на гориво и да подтикне ОПЕК+ да забави увеличаването на производството. 
Брентът е на път да завърши седмицата със спад от около 2,6%, докато цената на WTI е надолу с по-малко от 1%. И за двата 
бенчмарка това ще бъде шеста поредна седмица на понижение. 
 
√ Еврото се задържа на прага 1,13 долара 
Курсът на еврото остана почти без промяна в междубанковата търговия днес преди публикуването на важни данни за 
икономиката на САЩ, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,13 долара. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1339 долара. 
 
3e-news.net 
 
√ България скоро ще има първите си корпоративни договори между производители и потребители за покупка на зелена 
енергия 
Цените на подобни контракти са около 50 евро/мвтч и са силно привлекателни за предприятията, които в момента 
купуват енергия основно от борсата, без дългосрочни договори 
В най-скоро време в България се очаква да бъде подписан първия корпоративен договор за покупка на електроенергия. 
Именно този пазар на ВЕИ договори се развива в момента в Европа и чрез подобни дългосрочни корпоративни договори 
се очаква да се стимулира бъдещото развитие на зелената енергия. Това обясни Миглена Стоилова, председател на 
надзорния съвет на Българската ветроенергийна асоциация по време на онлайн семинар за корпоративните договори за 
покупка на електроенергия. Тя не даде повече подробности за подготвяния в България договор, но сподели какви са 
основните предимства от подобни корпоративни договори. Според Стоилова има редица ползи за консуматорите и 
производителите при сключване на подобни договори. Основно предимство е доставяната евтина електроенергия с цена 
от порядъка на 50 евро/мвтч, което звучи силно привлекателно на фона на ескалацията на цените по свободния пазар в 
Европа. 
Подобни дългосрочни договори позволяват на потребителите да хеджират риска именно от променливите цени на 
борсата. А за компаниите това означава и предвидими разходи за електроенергия, което спомага за създаване на 
устойчиво и конкурентоспособно производство. Разбира се чрез подобен договор бизнес потребителите успяват да 
намалят и своя въглероден отпечатък, което работи в подкрепа на целите на ЕС за зелен преход. Сключването на подобен 
договор на практика няма да затрудни дадено предприятие или да го натовари с несвойствени дейности, защото не във 
всеки бизнес собственикът може да отдели време и усилия, за да изгради свой собствен ВЕИ проект. Чрез подобен договор 
на практика ползи има както за предприятието, така и за инвеститорът в зелена енергия. 
Именно за ВЕИ производителя е от полза предвидимостта и стабилността на приходите, които има, обяснява Стоилова. Тя 
припомни, че без подписани корпоративни договори за доставка ВЕИ производителят може да продава електроенергията 
на борсата си, но там цената е волатилна. При сключване на дългосрочен корпоративен договор производителят също има 
гарантирани приходи за поддръжка на централата си. А цената от 50 евро/мвтч изглежда в момента е доста примамлива 
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и за двете страни. Чрез подобен контракт се дава и сигурност пред банките, че даден проект е рентабилен и ще има 
възвращаемост на инвестицията. 
 

 
 
В момента ВЕИ централите, въведени в експлоатация след 1 януари 2019 г. не са задължени да продават електроенергията 
си на Българската независима енергийна борса. А това прави възможно сключването на директни сделки между 
производителите и консуматорите, обясни още Стоилова. Също така консуматори и търговци с двустранен договор за 
покупка на ВЕИ енергия, сключен след 1 ноември 2019 г. не заплащат и цена „Задължения към обществото“, стана ясно по 
време на дискусията. А ВЕИ централите, въведени в експлоатация през тази година дори са освободени от такса от 5% 
върху приходите – разход за балансиране, дължими към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. 
 

 
 
Според ВЕИ експертът е най-добре подобни договори да се сключват преди стартирането на изграждане на самата зелена 
централа. Това е препоръчително да се сключи преди издаване на разрешителното за строеж. Причината е, че след това 
сроковете за изграждане стават много напрегнати. В идеалният случай договора може да се сключи след получаване на 
това разрешително, обясни Никола Газдов, председател на управителния съвет на Асоциацията за производство, 
съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ). 
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И двамата експерти са категорични, че са възможни различни вариации при подписването на подобни корпоративни 
договори – те могат да са с продължителност от 7 до 20 г. Вече в Европа има и новини с първи енергийни контракти, които 
са за 25 години, добави Стоилова. 
По отношение на цената е възможно тя да бъде фиксирана за целия период, или да се договори максимална и минимална 
стойност. Разбира се договорът може да е обвързан и с пазар „Ден напред“, или да има различен ценови план в различните 
периоди, сподели още Стоилова. 
Договорите може да се сключват както за физическа доставка или да са финансови. Вторият вид е на практика виртуална 
доставка на зелена енергия, използвайки услугите на борсов доставчик на електроенергия. На практика при повечето 
бизнес е добре да се използват услугите на търговците на електроенергия, които да поемат част от финансовия риск както 
за потребителите, така и за производителите. Разбира се компаниите получават и гаранции за произход при произведената 
зелена енергия, което ги прави привлекателно и добри компании пред акционерите, Европа и най-вече – пред баните. 
Пазарните лидери 
В Европа има редица подобни ВЕИ договори, като премиери за това са корпорации като Mercedes-Benz, Engie, BASF и 
редица други. Застрахователните компании дори предлагат специални пакети, чрез които може да се покрият част от 
рисковете при сключване на подобни финансови договори. 
В момента икономиката се преустройва и устойчивите и ВЕИ компании са предпочитани за инвестиции от финансовите 
институции, обясни и Мартин Георгиев, председател на Асоциацията на търговците на електроенергия в България. Според 
него именно тези компании са и пазарните лидери и двигатели на пазара в момента. Той уточни, че големите корпорации 
като Google и Microsoft могат да си позволят сами да управляват свои енергийни проекти. В България също има дружества 
от едрия бизнес, които успяват да изградят собствени ВЕИ паркове. На за малкия и среден бизнес е препоръчително да се 
ползват услугите на енергийни експерти и търговци, които да поемат част от финансовия риск както за потребителите, така 
и за производителите. 
Според Георгиев ако преди година някой в България бе подписал дългосрочен договор за доставка на електроенегрия то 
сега щеше да плаща цена за доставка от порядъка на 100-120 лв./мвтч. 
На практика търговецът на електроенергия поема и част от риска при рязка промяна в цените на електроенергията, а това 
спестява финансови главоболия както на ВЕИ производителя, така и на потребителя. Търговците също могат да подпишат 
договор за с производител на зелена енергия, преди да е завършен проекта. Нужно е обаче търговецът да има поне две 
години време, за да намери потребители, които желаят да закупят този ВЕИ продукт, сподели още специалистът. 
 
√ Внушителен ръст на зарядните станции по света в следващите пет години прогнозират специалисти 
Броят на зарежданията на електромобили на зарядни станции по света ще надхвърли 1,5 млрд. годишно през 2026 г. от 
едва 200 млн. през 2021 г.. Това сочи ново проучване на Juniper Research, цитирано от специализирания портал за 
електроапаратура electrical-bulgaria.com. Този внушителен ръст от над 665 на сто през следващите пет години ще бъде 
обусловен от по-големите държавни субсидии за придобиване на електромобили, както и от увеличаващата се достъпност 
на услугата за зареждане, се отбелязва в изследването. 
Проучването посочва стимулите за придобиване на електромобили в Европа като фактор за значителното повишение на 
продажбите на Стария континент и необходимостта от координирани пакети за стимулиране на ръста им в Северна 
Америка. 
Според Juniper Research, за да се насърчи електромобилността, доставчиците на услуги за зареждане трябва да работят 
заедно с правителствата и други участници на пазара, включително доставчиците на горива, за да планират координирано 
разгръщане на публични мрежи от зарядни станции. В противен случай масовата електрификация на транспорта ще спре. 
Juniper Research прогнозира, че делът на зарежданията на домашни зарядни станции ще спадне до  70 на сто от всички 
зареждания през 2026 г. от над 80 на сто през 2021 г. Все пак в доклада се отбелязва, че този голям дял няма директно да 
донесе продажби за доставчиците на зарядни станции. Публичните станции генерират 56 на сто от световните приходи от 
зарядни станции. 
Пробегът на електромобилите ще се увеличава и създаването на по-мощни станции за бързо зареждане (т. нар. DC станции 
с прав ток) ще бъде следващата ключова цел в съревнованието между конкурентите на пазара на зарядна инфраструктура 
за електромобили, смятат авторите на проучването. 
 
Investor.bg 
 
√ ЕК санкционира пет банки за картел на форекс пазара 
UBS избягва наказанието, защото е съдействала за разкриване на картела 
Европейската комисия (ЕК) санкционира пет големи банки за картел на пазара за спот сделки с чуждестранна валута. 
Брюксел налага глоби на Barclays, RBS, HSBC и Credit Suisse в общ размер от 314 млн. евро, а UBS получава имунитет и 
избягва глоба в размер на 94 млн. евро, защото е дала информация, която е помогнала за разкриване на антимонополното 
споразумение, става ясно от съобщение на ЕК. 
През май UBS беше забъркана в друго антимонополно дело на ЕК - за картел на пазара за европейски правителствени 
облигации. Тогава банката беше глобена със 172 млн. евро. 
"Приключихме шестото разследване за картели във финансовия сектор от 2013 година насам", коментира комисарят по 
въпросите на конкуренцията Маргрете Вестагер. Спот търговията на форекс пазарите е една от най-големите финансови 
активности в световен мащаб, каза още тя и допълни, че конкурентният финансов сектор е от ключово значение за 
инвестициите и икономическият растеж. 

https://www.investor.bg/evropa/334/a/ek-sankcionira-s-371-mln-evro-investicionni-banki-za-kartel-328212/
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Това е третото разследване на Брюксел върху пазарите за търговия с чуждестранна валута. UBS, RBS и HSBC са участвали и 
в трите. 
 

 
Източник: ЕК 

 
С решението си днес (2 декември)ЕК глобява HSBC с над 174 млн. евро, Barclays с 54,3 млн. евро, а RBS - с 32,4 млн. евро. 
И за трите банки има известно намаление на санкцията - най-съществено за Barclays в рамките на 50% , тъй като са 
съдействали на европейските власти. 
За швейцарската Credit Suisse обаче процедурата е без облекчения, защото е отказала съдействие на антимонополните 
органи. Все пак санкцията е намалена, тъй като банката не е участвала във всички аспекти от картела. 
Разследването е съсредоточено върху търговията на G10, тоест 11-те най-ликвидни и търсени валути в света, сред които 
евро, британски паунд, швейцарски франк, щатски долар и японска йена. То е показало, че част от трейдърите на банките 
са обменяли чувствителна информация и търговски планове, както и са координирали своите действия чрез онлайн 
комуникация в чатрума Sterling Lads. 
На базата на дискусиите търговците са можели да вземат информирано решение дали да продават или купуват валути, 
като така са снижавали съществено риска от загуби спрямо останалите на пазара. 
 
√ В ЕС се заформя правен конфликт относно Facebook 
Асоциациите за защита на потребителите могат да заведат дело срещу фирма, която е нарушила гаранциите за 
защита на данните по GDPR, посочва Жан Ришар де ла Тур  
Асоциациите за защита на потребителите могат да предявят искове за нарушаване на правилата на Европейския съюз (ЕС) 
за поверителност срещу компании, които обработват лични данни, като Facebook, пред националните съдилища Euractiv, 
цитирайки генералния адвокат на Съда на ЕС. 
Правното становище беше предоставено в четвъртък (2 декември) след образуване на дело от страна на Федерацията на 
германските потребителски организации срещу Facebook. Федерацията твърди, че американската компания не е успяла 
да обясни ясно как и защо личните данни на потребителите се обработват в нейната платформа App Centre.  
Въпреки че германският съд признава валидността на делото срещу Facebook, той поставя под въпрос дали 
потребителските групи могат да заведат такова производство пред съда, тъй като прилагането на GDPR е в ръцете на 
органите за защита на данните. Поради това делото беше отнесено до Съда на ЕС. 
За генералния адвокат Жан Ришар де ла Тур асоциациите за защита на потребителите могат да започнат производство 
срещу организация, която е нарушила гаранциите за защита на данните по GDPR, ако националните закони позволяват 
това. 
„Ще анализираме мнението на генералния адвокат. Правната яснота относно обхвата и процеса по GDPR е важна и се 
радваме, че Съдът на ЕС съюз разглежда въпросите, повдигнати в този случай“, споделя говорител на Meta, компанията-
майка на Facebook. 
Правният експерт се позова на предишна съдебна практика по делото Fashion ID, където Съдът на ЕС постанови подобно 
решение във връзка с Директивата за защита на данните, законодателството на ЕС, което предшества GDPR. 
„Механизмът за колективна правна защита е ключов начин за защита на правата на данните на субектите без да се разчита 
на регулаторни органи или скъпи частни правни искове“, посочва Робърт Бейтман от GRC Forum, отбелязвайки, че въз 
основа на националните закони потребителските групи може да са в състояние да предприемат съдебни действия, 
независимо дали правата на някого по отношение на защитата на личните данни действително са били нарушени. 
Въпреки че становището на генералния адвокат не е правно обвързващо, то има голямо влияние върху тълкуването на 
закона от Съда на ЕС. Затова често изпреварва окончателното решение. 
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През юли Общоевропейската потребителска организация пусна жалба срещу WhatsApp, обвинявайки приложението, че 
не е представило ясно новата си политика за поверителност и несправедливо принуждава потребителите да я приемат. 
 
√ ЕС е нетен вносител на зелени енергийни продукти 
Единствено при вятърните турбини тенденцията е обратна - европейските страни изнасят много повече, 
отколкото внасят  
През 2020 г. страните от Европейския съюз са внесли зелени енергийни продукти (вятърни турбини, соларни панели, както 
и биодизел) на обща стойност 11,2 млрд. евро, а износът на подобни стоки за страни извън общността е на стойност 5,8 
млрд. евро. Това сочат последните данни на Евростат. 
През миналата година ЕС е внесъл соларни панели на стойност 8 млрд. евро и биогорива за 2,9 млрд. евро. Съответно 
износът на тези продукти е на стойност от 1,8 млрд. евро и 1,6 млрд. евро. 
Но по отношение на вятърните турбини ситуацията е съществено по-добра - вносът достига 0,3 млрд. евро, а износът - 2,3 
млрд. евро. 
Основен пазар на европейските енергийни продукти са САЩ (соларни панели и вятърни турбини) и Великобритания 
(биогорива). Китай е източникът на 84% от вятърните турбини и 75% от соларните панели, както и на 27% от биогоривата, 
внасяни в ЕС. 
От статистиката е видно още, че след пика на вноса на соларни панели в периода 2011-2012 година следва рязък спад. В 
последните години обаче има плавно възстановяване. Това е свързано до голяма степен с падането на цените, 
което  заедно с новите екологични политики, ги прави все по-търсена алтернатива на изкопаемите енергоизточници. 
 

 
Източник: Евростат 

 
Вносът на соларни панели се увеличава с 250% от 2015 година насам, но същото време износът на тези стоки намалява с 
40%. 
При вятърните турбини вносът расте с 330%, докато износът намалява, макар и с минималните 1%. 
По отношение на биогоривата износът се увеличава със 150%, докато вносът - с 60%. 
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Източник: Евростат 

 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- 47-ото НС полага клетва. Директно от парламента политическите реакции. В студиото - анализът на експертите. 
Гледайте специалното издание след новините в 8.00 ч. 

- Диагноза "Менингит" - какво предизвиква инфекцията и как протича лечението. 
- Защо заведенията поискаха да отпадне "зеленият сертификат" за клиенти при консумация на открито? 
- След пожара в дома за възрастни в село Рояк - започва ремонтът на сградата, търсят се доброволци. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- В деня на тържественото откриване на 47-ото Народно събрание очаквайте специалното студио на bTV от 

парламента! 
- Ще проследим на живо клетвата на народните избраници и първите политически заявки от трибуната в 

пленарната зала! Какъв е шансът за съставяне на редовен кабинет и кой ще седне на председателското място? 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Първият ден на 47-ия парламент в специалното разширено издание на "Здравей, България". Ще станем ли 
свидетели на стабилно мнозинство, което е готово да излъчи правителство? Ще проследим на живо клетвата на 
новите депутати и избора на председател на Народното събрание? Очаквайте и първите реакции на политиците и 
всичко важно в кулоарите и в залата на парламента от репортерите на NOVA. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Удвоиха се чужденците, които учат в български университети 
в. Труд - Клатят коалицията отляво и отдясно 
в. Телеграф - Броим до пет стотака за ЧНГ 
в. Монитор - IT в СУ и педагозите от Техническия най-добре платени 
Водещи заглавия на вътрешните страници  
в. 24 часа - Служебният бюджет разтресе коалицията 
в. 24 часа - Правят три нови министерства, а БСП ще има вице в опит да се помири четворката 
в. Труд - Всички на училище за три седмици преди Коледа 
в. Труд - Подарък от хазната 900 лв. за две деца 
в. Телеграф - Новият кабинет само с един вице 
в. Телеграф - Връщат всички ученици на Никулден 
в. Монитор - Депутатите полагат клетва, посрещат ги с червен килим 
в. Монитор - Проверяват 3 болници заради дете, починало от менингит 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Хасан Адемов, депутат от ДПС за 10-и пореден мандат: Когато популизмът влезе в парламента, логиката 
свенливо го напуска 
в. Труд - Икономистът Георги Ганев, пред "Труд": Бюджетът ще е предпазлив, с резерв за наочаквани удари 
в. Телеграф - Д-р Томчо Томов, Българска стопанска камара: В работата прегарят най-интелигентните 
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в. Монитор - Димитрина Горанова, председател на УС на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти 
(АБТТА): Българинът все по-трудно отделя средства за зимна почивка 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Не молете държавата да помага на спорта. Това й е задължение 
в. Труд - Зелената сделка ще направи българите по-бедни 
в. Телеграф - Хляб и сирене на пазарна цена, а таксито с регулирана 
в. Монитор - Само "зрелищни" ли са акциите за фалшиви сертификати? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 3 декември 
София.  

- От 9.00 ч. ще се проведе първото заседание на 47-мото Народно събрание, на което ще присъстват президентът 
Румен Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова, премиерът Стефан Янев и служебните министри. 

- От 14.00 ч. в сградата на Българска стопанска камара ще бъде даден стартът на юбилейния Х Национален конгрес 
на пациентските организации „Здравеопазването след пандемията: политики, инвестиции, технологии, човешки 
капитал", който ще се проведе хибридно - присъствено и онлайн в платформата Тиймс. 

- От 17.00 ч. във „Витоша Парк хотел" ще се проведе официалната церемония от инициативата "Мисията 
доброволец - (не)възможна" по повод Международния ден на доброволеца. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 ч. в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще се проведе Годишното информационно събитие на 
Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 г., за 2021 г. 

- От 18.00 часа в Културния дом на нефтохимика ще се проведе официална церемония по връчване на престижните 
награди „Пегас", „Христо Фотев" и „Петко Росен". 

- От 19.00 ч. в залата на Бургаската опера ще се състои спектакъл на балета „Жизел". 
*** 
Варна/к. к. „Св. св. Константин и Елена". 

- От 18.00 часа, в хотел „Астор Гардън" в к. к. „Св. св. Константин и Елена" ще се проведе официална 
пресконференция за Европейското първенство по киокушин за мъже и жени във Варна. 

*** 
Варна. 

- От 17.00 ч. в Градската художествена галерия "Борис Георгиев" ще бъде прожектиран документалният филм за 
дипломата филантроп, създател на "Карин дом". 

*** 
Добрич. 

- От 11.20 ч. в Регионална библиотека „Дора Габе" ще състои литературно утро по повод 120 години от рождението 
на Уолт Дисни. 

*** 
Стара Загора. 

- От 17.30 ч. на площада пред Общината ще бъдат запалени светлините на коледната елха. 
- От 17.30 ч. на бул. „Цар Симеон Велики" пред Музея на религиите ще бъдат запалени светлините на 13 метрово 

коледно дърво - предоставено от Руското посолство в България. 
- От 19.00 ч. в Оперния театър ще се състои оперетата на „Графиня Марица". 

*** 
Шумен. 

- От 18.35 ч. в концертна зала „Проф. Венета Вичева" ще се състои концерт на Мария - Десислава Стойчева. 

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

