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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

 
БТВ 
 
√ Васил Велев: Отдавна е време за съкращения в администрацията 
Никой не е правил никакви разчети, смятат обаче от КНСБ  
„Отдавна е време за съкращения в администрация. Ние като население намаляваме всяка година от порядъка на 45 000 – 
50 000 души, а администрацията ни расте. Това е абсолютно неестествено и ненормално“. 
Това коментира в „Тази сутрин“ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
„Няма да има ръст на безработицата по тази причина, има остър недостиг на работници и специалисти. Стига да искат да 
работят, тези хора могат да се преквалифицират и да си намерят работа“, каза още той по повод думите на 
съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, че се предвиждат 15% съкращения в държавната 
администрация до края на 2022 г.  
„Някой правил ли е анализ защо 15% ще се съкратят? Никой не е правил никакви разчети, не е питал НАП, нито НОИ колко 
да се вдигат пенсиите и колко осигуровките. Хвърлят се едни числа, без да се правят анализи. Трябва да се говори с всички 
социални партньори, дали тези хора ще имат алтернативна заетост, има ли нужда от преквалификация. Това ще влоши ли 
качеството на услугата, което и без това не е толкова високо, колкото ни се иска. Тези числа са неаргументирани“, смята 
обаче Любослав Костов от КНСБ. 
По думите му първоначално е заявено, че съкращението ще бъде до края на мандата, а сега до края на следващата година. 
С 0,5% до 1% ще нараства коефициентът на безработицата, посочи той.   
Представителите на работодателите и синдикатите коментираха и намерението за увеличени на минималната работна 
заплата. 
„Правилният подход за нас е минималните работни заплати да се договарят от браншовите организации на работодатели 
и синдикати и да са различни за различните икономически дейности. Заплатите в IT сектора например гонят 4000 лева, а в 
туризма са под 1000 лева. На едното и на другото място една и съща минимална работна заплата е напълно неадекватно“, 
отбеляза Васил Велев. 
Според КНСБ минималната заплата трябва да бъде заплата за издръжка, която да отразява издръжката на живота. 
„В България не е така, защото и със 710 лева няма да постигнем заплатата, която дават в Германия, например“, посочи 
Любослав Костов. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Novini.bg 
 
√ Васил Велев: Крайно време беше да се намали държавната администрация 
От отдавна е време да се намали държавната администрация. Ние като население намаляваме с 45-50 000 души на година, 
докато администрацията расте, което е неестествено и ненормално. Това сподели в сутрешния блок на bTV председателят 
на АИКБ Васил Велев. 
Той допълни още, че не очаква да има ръст на безработицата заради предвижданите съкращения в държавната 
администрация. 
По отношение на минималната работна заплата Велев изрази мнение, че тя трябва да е различна в различните браншови 
сектори. 
Заплатите в туризма са под 1000 лева, а тези в IT сектора надхвърлят 4000 лева, даде за пример той. 
На въпрос кога заплатите в България ще станат европейски председателят на АИКБ отвърна, че това ще се случи, "когато 
производителността стане като европейската и БВП на глава от населението стане европейски". 
Според икономиста от КНСБ Любослав Костов обаче разликата между производителността на българския и немския 
работник е 2-3 пъти, а разликата във възнаграждението е 5-6 пъти. 
Крайно време е ерата на евтиния труд да приключи в България, апелира Костов. 
Относно съкращенията, които бяха анонсирани от Асен Василев в държавната администрация, икономистът предупреди, 
че това ще доведе до недоволство сред синдикатите. 
 
 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/vasil-velev-otdavna-e-vreme-za-sakrashtenija-v-administracijata.html
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Kmeta.bg 
 
√ Васил Велев: Всяка година губим до 45 000 работници на пазара на труда  
Населението ни намалява, администрацията расте. Няма да има ръст на безработицата по тази причина. Това каза Васил 
Велев от АИКБ пред bTV по повод изказването на съпредседателя на “Продължаваме промяната” Асен Василев 
относно съкращаването на близо 30 000 служители на администрацията до края на 2022 година. 
“На пазара на труда всяка година губим между 40 и 45 000 души и има остър недостик на работници и специалисти”, 
изтъкна той. 
По думите му минималните работни заплати трбява да се договарят от браншовите организации на работодатели и 
организации и да са различни за различните икономически дейности. 
 
Petel.bg 
 
√ Васил Велев: Не е нормално населението ни да намалява, а администрацията да расте  
Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че отдавна е трябвало 
да се предприеме съкращаване на държавната администрация, за каквато обяви бъдещият финансов министър Асен 
Василев. 
"От отдавна е време. Вижте, ние като население намаляваме всяка година от порядъка на 45-50 хиляди души, а 
администрацията ни расте. Това е абсолютно неестествено и ненормално. Дори за нас това не е твърде амбициозна 
програма. Няма да има риск на безработицата по тази причина, тъй като ние всяка година губим от порядъка на 40-45 
хиляди души всяка година и има остър недостиг на работници и специалисти. Стига тези хора да искат да работят, могат 
да се квалифицират и да намерят работа", каза Велев в сутрешния блок на БТВ. 
 
Actualno.com 
 
√ Бурен спор за по-високата минимална заплата, още преди официално да има преговори 
Отмяна на клас прослужено време, защото с него минималната работна заплата става 770 лв. Това ще иска председателят 
на АИКБ Васил Велев при обсъждането на бюджет 2022 година със социалните партньори, което се очаква да започне през 
следващата седмица. За Велев заплатите ни ще са европейски тогава, когато производителността и изработеният БВП са 
като европейските.  
Ние сме с най-високата минимална заплата на глава на населението, отнесена към произведен БВП, каза той пред bTV. 
Няма да я намаляваме, но не трябва да я увеличаваме безразборно, смята Велев. Той обясни, че на някои места ще има 
сериозни трудности с новата минимална заплата – например в сектор текстил и шивачество, но пък в IT сектора ще е много 
малко.  
710 лв. минимална заплата е нещо приемливо, опонира Любослав Костов от КНСБ. И заговориха за директивата за 
справедливо възнаграждение в ЕС – нещо, което още не е прието и крие огромен капан в България.  
Костов поиска и друго – да няма таван на максималния осигурителен доход. А Велев смята, че е честно да се намали 
максималния осигурителен доход, защото не съответства на максималната пенсия. 
 
Novini 24/7 
 
√ Васил Велев: Отдавна е време за съкращения в администрацията  
„ Отдавна е време за съкращения в управа. Ние като население намаляваме всяка година от порядъка на 45 000 – 50 000 
души, а управата ни пораства. Това е безусловно неестествено и ненормално “. 
Това разяснява в „ Тази заран “ ръководителят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
„ Няма да има растеж на безработицата затова, има изострен дефицит на служащи и експерти. Стига да желаят да работят, 
тези хора могат да се преквалифицират и да си намерят работа “, сподели още той по отношение думите на 
съпредседателят на „ Продължаваме смяната “ Асен Василев, че се плануват 15% съкращения в държавната управа до края 
на 2022 година 
„ Някой правил ли е разбор за какво 15% ще се съкратят? Никой не е правил никакви планове, не е питал Национална 
агенция за приходите, нито Национален осигурителен институт какъв брой да се подвигат пенсиите и какъв брой 
осигуровките. Хвърлят се едни цифри, без да се вършат разбори. Трябва да се приказва с всички обществени сътрудници, 
наистина ли тези хора ще имат различна претовареност, има ли потребност от преквалификация. Това ще влоши ли 
качеството на услугата, което така и така не е толкоз високо, колкото ни се желае. Тези цифри са неаргументирани “, счита 
макар че Любослав Костов от КНСБ. 
По думите му в началото е декларирано, че съкращението ще бъде до края на мандата, а в този момент до края на 
следващата година. С 0,5% до 1% ще набъбва коефициентът на безработицата, уточни той. 
Представителите на работодателите и синдикатите коментираха и желанието за увеличени на минималната работна 
заплата. 
„ Правилният метод за нас е минималните работни заплати да се договарят от браншовите организации на работодатели 
и синдикати и да са разнообразни за другите стопански действия. Заплатите в IT бранша да вземем за пример гонят 4000 
лв., а в туризма са под 1000 лв. На едното и на другото място една и съща минимална работна заплата е изцяло неадекватно 
“, означи Васил Велев. 
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Според КНСБ минималната заплата би трябвало да бъде заплата за прехрана, която да отразява издръжката на живота.  
„ В България не е по този начин, тъй като и със 710 лв. няма да реализираме заплатата, която дават в Германия, да вземем 
за пример “, уточни Любослав Костов. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Васил Велев със "задача за депутати и министри" 
Председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България показа интересен паралел 
между доходите в България и Германия 
В своя фейсбук профил Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в 
България, предложи интересна задача, адресирана до депутати и министри, която бързо привлече вниманието. 
Ето и задачата: 
МОД (Максималният Осигурителен Доход) в Германия е 7100 евро в западните провинции и 6700 в източните. Месечно. 
Умножете по 12 и ще получите годишния. А сега сравнете със Средния Осигурителен Доход (СОД) - вж. годишната стойност 
по-долу. И това не е всичко! За здравното осигуряване МОД е различен и е още по-малък. 
Ако искате да сравняваме МОД в Германия и България със съответната средна брутна работна заплата, СРЗ в Германия е 
3985 евро. 
В България МОД е 3000 лева, СРЗ е 1520 лева, а СОД е 1166 лева. 
Среднопретеглено МОД към СРЗ в Германия е едва 1.65 към 1.00!  А в България е 1.97 към 1.00. Подобна е разликата и в 
съотношението МОД към СОД. 
И сега въпросът е: 
Ако искаме да сме като германците, с колко лева трябва да намалим Максималния Осигурителен Доход? 
Ако сте отговорили:  "трябва да намалим МОД с 492 лева, може да преминете на следващо ниво! 
Към Задача номер 2: 
Като използвате формулата за определяне размера на пенсията от КСО, допуснете, че ще се пенсиониране през 2022 г., 
когато Максималната пенсия е предвидено да бъде 1500 лв. и вашият 40-годишен стаж е минал като миг, но винаги сте се 
осигурявали на МОД, какъв е бил този МОД и с колко трябва да намалим МОД в България, за да не ощетяваме 
осигуряващите се на МОД с пенсията, която ще получат? 
Ако сте отговорили: 
или ще намалим МОД на 2778 лв., при максимална пенсия от 1500 лв. 
или ще запазим МОД на 3000 лв., но ще увеличим максималната пенсия на 1620 лв., 
то тогава средната класа вероятно ще гласува за Вас.   

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ ПП при президента: Осъзнаваме, че за България е абсолютно належащо да има редовно правителство  
В 9.00 часа днес започнаха първите консултации за съставяне на правителство при президента Румен Радев. 
Първо той прие с представители на първата политическа сила - "Продължаваме промяната" и ги поздрави за изборната 
победа. 
"Надявам се, че осъзнавате каква огромна отговорност стои върху вас. Тази година проведохме три избора за НС и в 
резултат за трети път връчвам първия мандат на различни представители на политическите партии. Това е важно 
предупреждение, доверието на че българските граждани не се дава даром и трябва да се отстоява", заяви 
президентът. 
Подчерта, че служебното правителство е стабилизирало страната. 
"Това, което се случи в изборната нощ, носи огромна отговорност, ние осъзнаваме, че на България вече ѝ е абсолютно 
належащо да има редовно правителство, което да защитава изцяло българския интерес, да решава спешните и 
неотложни проблеми, които могат да се решат от правителство с пълен мандат и с работещ парламент, заяви 
лидерът на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. 
Той изрази надежда в най-близко време да бъде представен проект за кабинет. Кирил Петков допълни, че той ще бъде 
базиран на коалиция от 4 партии. На базата на преговорите между партиите е направен коалиционен документ, който е 
завършил снощи в полунощ и е изпратен до всички бъдещи партньори. 
"Ние излъчвахме пряко, онлайн, преговорите между 4-те партии и очертахме 18 работни групи, всяка от които 
очерта между 5 и 10 страници от мерки, които трябва да се вземат спешно и в бърз порядък", добави Кирил Петков. 
В 10.15 ч. се очаква президентът да се срещне с представители на ГЕРБ-СДС, в 11.30 ч. - с ДПС, в 14.00 ч. - с БСП. 
Доколкото стана ясно от публичното пространство, коалиционното споразумение между четирите партии ПП, БСП, ДБ и 
ИТН вече е готово, разпратено е на формациите и се очаква до дни да бъде одобрено, да бъде договорена структура и 
състав на Министерския съвет. 
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√ Даниела Везиева: Избухването на скандала в ДКК е добре пресметнато 
Покрай скандалите не малко хора разбраха какво е Държавната консолидационна компания и какви са нейните функции. 
В студиото на "Денят започва" служебният министър на икономиката Даниела Везиева коментира уволненията в ДКК и 
заяви, че това е един добре пресметнат във времето скандал. 
"Административен проблем по-скоро няма. От проверките, които колегите извършиха в периода между вторник и 
петък, всичко това, което се изнесе в медиите, се оказа не толкова добре подплатено с фактология", заяви Везиева.  
Ваня Караганева е била назначена законно на поста си и не е истина и че е подписан рамков договор за милиони левове, 
каза Везиева. За нея проблемът е че някой не иска до промени стария модел на управление. Тя подчерта, че когато е 
станала министър на икономиката, е била готова на диалог и сътрудничество с директорите на компанията. 
"Това, което видях през последната седмица обаче ми показва, че като че ли съм била много мека в решенията си, 
защото сега нямаше да сме свидетели на този скандал и то в в момента, в който се съставя ново правителство. Този 
скандал е според мен добре пресметнат във времето кога да избухне", каза тя. 
Везиева възприема скандала като повод да се върне старият модел на управление, да се оплюва едно или друго търговско 
дружество и да се покрият раздадени милиони левове. Не се ангажира с мнение дали скандалът е лично насочен към 
Кирил Петков, който е предложил Ваня Караганева в ДКК. 
"Аз смятам, че когато тръгва да се прави една реформа, първата реакция е в администрацията и те са тези, които 
не искат да променят начина си а работа. Всяка една реформа среща съпротива", обясни Везиева. 
По думите ѝ не е нормално административни служители открито да работят по министерствата си. Министърът на 
икономиката заяви, че всички решения в ДКК са взимани от целия борд на директорите, включително и те са назначили 
Ваня Караганева. 
 
√ Никола Янков: Няма никаква нужда от Държавната консолидационна компания 
От Държавната консолидационна компания няма никаква нужда, заяви в студиото на "Говори сега" бившият зам.-министър 
на икономиката Никола Янков. 
„Държавната консолидационна компания беше създадена през 2010 г. при първото правителство на Борисов, с идеята 
да консолидира контрол върху дружествата от Министерството на икономиката, които не бяха приватизирани", 
заяви той. 
Първоначално аргументите бяха, че така ще се изкарат приходите от приватизация на дружествата извън държавния 
бюджет и ще се професионализира управлението, тоест, ще има корпоративна структура, която ще е по-компетентна от 
държавната администрация да ръководи тези дружества. 
"Не се професионализира управлението на тези дружества, те заспаха зимен сън. Нещо се случваше там, но никой не 
знаеше какво. 10 години по-късно от тази структура няма никаква нужда, освен да произвежда скандали“, каза Янков. 
Според него няма причина и ВМЗ Сопот да е държавен. 
„ВМЗ Сопот е машиностроителен завод, с лиценз да произвежда оръжие. Нищо повече. Държавата да произвежда 
оръжие не е стратегически процес. Това не прави националната сигурност по-добра или отбраната на страната по-
сериозна“, обясни Янков. 
Целия разговор вижте във видеото. 
 
√ Диана Митева: Банковата система у нас е стабилна 
Българската банкова система е стабилна, увери в "Бизнес.БГ" председателят на управителния съвет на Асоциация на 
банките в България Диана Митева. 
Тя изтъкна, че банковият сектор в цяла Европа е в период на безпрецедентна трансформация. 
Макар и близки до нула, лихвите по депозитите на физическите лица у нас все още са по-високи от тези в повечето 
европейски страни, където много банки налагат отрицателни лихви върху спестяванията. В същото време лихвите по 
кредитите са ниски, което е полезно за потреблението, каза Митева. 
У нас някои банки са избрали да наложат отрицателни лихви единствено върху депозитите на юридически лица, защото 
се приема, че фирмите управляват парите си по-добре, допълни тя. 
По време на пандемията се спестява повече - и от граждани, и от фирми. Това води до събиране на много средства в 
банковите институции. И когато тази ликвидност не се реализира от банките, БНБ налага такса "отрицателна лихва", 
изтъкна Диана Митева. 
Председателят на Асоциация на банките в България обясни поскъпването на банковите такси със сериозния натиск върху 
лихвения доход, който банките имат заради безпрецедентно ниските нива на лихвите. Другият фактор са инвестициите в 
дигитализирането на банковото обслужване, което става все по-наложително. 
Заради създалата се ситуация през последната година има голям ръст в пренасочването на парите от депозитите към други 
финансови инструменти, заяви още Диана Митева. 
Ако допреди две години под 2% от парите на българите са насочвани към финансови инструменти, различни от депозитите, 
то сега това са около 4%-5% от спестяванията в банките. 
Диана Митева очаква догодина у нас да има сливания на банки, тъй като разходите за инвестиции в новите технологии се 
увеличават, а има и натиск върху приходите. 
Целият разговор вижте във видеото. 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/daniela-vezieva-izbuhvaneto-na-skandala-v-dkk-e-dobre-presmetnato-1177669news.html
https://bntnews.bg/news/nikola-yankov-nyama-nikakva-nuzhda-ot-darzhavnata-konsolidacionna-kompaniya-1177634news.html
https://bntnews.bg/news/diana-miteva-bankovata-sistema-u-nas-e-stabilna-1177618news.html
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√ Протести в Сърбия срещу чуждестранни инвеститори в минното дело 
Хиляди демонстранти блокираха пътища в 50 населени места в цяла Сърбия в знак на протест срещу закони за добив на 
полезни изкопаеми от чуждестранни инвеститори. 
Според еколози проектите ще доведат до замърсяване на почвите и водите. Правителството привлече компания от Китай 
и англо-австралийската Рио Тинто, която планира добив на литий от находище в Лозница, Западна Сърбия. 
Там "Рио Тинто" планира да инвестира 2,4 милиарда долара и вече изкупува земи в района. Протестите настояват за 
оттегляне на Закон за референдумите, който ще затрудни протестите срещу замърсяващи проекти и Закона за 
експроприацията за бързо придобиване на частни терени от държавата. 
Президентът Вучич обещава референдум за мината на "Рио Тинто". Според управляващите еко-протестите са финансирани 
от Запада за дестабилизиране на страната. 
 
√ Джо Байдън ще обяви дипломатически бойкот на Игрите в Пекин до дни 
Очаква се администрацията на президента на САЩ Джо Байдън да обяви тази седмица, че представители на местната власт 
няма да присъстват на Олимпийските игри в Пекин през 2022 г., прилагайки дипломатически бойкот, информира CNN. Това 
няма да засегне спортистите на страната, които ще могат да се състезават. 
Джо Байдън сподели миналия месец, че обмисля дипломатическия бойкот, тъй като представителите на демократите и 
републиканците се застъпиха да бъде изпратен подобен сигнал за протест срещу нарушаването на човешките права в 
Китай. Не се очаква пълен бойкот, а американските спортисти ще могат да участват във всички надпревари. 
Последният път, когато САЩ напълно бойкотираха Олимпийските игри, беше през 1980 г., при президента Джими Картър. 
Олимпийските игри в Пекин ще се проведат от 4 до 20 февруари 2022 година и ще бъдат излъчвани по БНТ. 
 
БНР 
 
√ Президентът започва консултации с парламентарно представените партии 
Президентът Румен Радев започва консултации с представители на седемте парламентарни групи в 47-ото Народно 
събрание преди да връчи първи проучвателен мандат за съставяне на правителство. 
Днес държавният глава ще разговаря с четири от формациите в новия парламент, а за утре са насрочени още три срещи. 
Президентът ще се срещне поотделно с представители на седемте формации, за да обсъди с тях възможностите 47-ият 
парламент да излъчи правителство. 
„Надеждите към новия парламент са огромни, а залогът съдбовен“, предупреди новите депутати Радев и допълни: 
„Нужен ни е политически консенсус на реформаторските сили около необходимостта около устойчиво, реформистко, 
социално управление. От него зависи да имаме правителство“. 
От две седмици формацията, която спечели третия за годината парламентарен вот преговаря за коалиционно правителство 
с още три партии. Представители на „Продължаваме промяната“ ще са първи на консултациите при президента. 
Съпредседателят и евентуален бъдещ премиер Кирил Петков заяви, че очаква до дни формацията да подпише 
коалиционно споразумение поотделно с БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България“. 
След ПП президентът ще разговаря с представители на ГЕРБ-СДС. Коалицията ще бъде опозиция и в този парламент, обяви 
по-рано председателят на парламентарната група Десислава Атанасова. 
Третата среща на Румен Радев днес е с ДПС, четвърти са БСП. 
Утре на Национален съвет левицата ще решава за коалиционния договор с ПП, обяви лидерът в оставка Корнелия Нинова. 
Във вторник президентът продължава консултациите с представители на „Има такъв народ“, „Демократична България“ и 
„Възраждане“. 
 
√ Кирил Петков даде заявка за пълен мандат 
Започна първата от серията срещи с парламентарно представените партии при президента Румен Радев преди връчването 
на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Първите консултации са с представители на „Продължаваме 
промяната“. Президентът се обърна към тях с думите. 
„Убеден съм, че осъзнавате каква огромна отговорност ляга върху вас! Доверието на българските граждани не се дава 
даром и трябва да се отстоява непрекъснато. Знаете, че двете служебни правителства, които назначих по силата на 
българската Конституция, стабилизираха страната. Те показаха ясно че може да има действие на хора с различни 
политически възгледи, създадоха една добра основа за резултатно управление, насочено към проблемите на хората. Вие 
много добре знаете това и знаете, че ефективно управление в под формата на коалиция може да съществува, само ако 
има взаимно уважение между партньорите. Времето на едноличната премиерска власт приключи и надеждата то да бъде 
възстановено беше категорично отхвърлена от българските граждани по време на изборите! Президентската институция 
е отворена за диалог и за сътрудничество с бъдещо управление в рамките на своите компетенции. Важно е българските 
граждани да знаят вашите приоритети, вашата готовност за формиране на ефективна управленска коалиция. Ще ви бъда 
благодарен да изложите и вашите виждания по отношение на разширяването на Европейския съюз, отстояването на 
правата на българските граждани, на нашата идентичност, история и култура“. 
От своя страна Кирил Петков поздрави президента за изборната победа: 
„Това, което се случи в изборната нощ, както при нас така и при вас, носи огромна отговорност. Осъзнаваме, че на България 
вече e абсолютно належащо да има редовно правителство, което да решава спешните и неотложните проблеми, които 
могат да се решат само от едно правителство с пълен мандат и с работещ парламент. Ние сме взели тази отговорност 
присърце. В най-близко време се надяваме да представим проект за кабинет, който да бъде базиран на коалиция от четири 
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партии и коалиции. Това което се случи в последните дни беше за пръв път направено - излъчвахме пряко всичките 
преговори между четирите партии и очертахме 18 работни групи, всяка от които очерта между 5 и 10 страници от мерки, 
които трябва да се вземат спешно и в бърз порядък. На базата на тази дискусия, успяхме направим документ, който се 
завърши в полунощ е изпратен до всички наши коалиционни бъдещи партньори. С уважение към гласоподавателите на 
всяка една от партиите, ние избрахме принципа на пропорционалност - всяка от партиите в тази коалиция да бъде близо 
до техните гласове представена в тази коалиция. Важно е за нас всеки в коалицията се чувства пълноправен партньор в 
общата ни работа за България. Разговорите са минали този момент в абсолютно конструктивен тон и на ниво лидерски 
разговори, които се водят непрекъснато, и на ниво експертност. Хубавата друга новина е, че във връзка с политиките на 
много от тези групи имахме над 90% общи политики. Всички осъзнахме, че независимо дали човек има лява, дясна 
идеология или е в самия център, както сме ние, проблемите са толкова наболели, че реално тази ориентация би била 
значима в последващ момент. Независимо дали си ляв, център или десен, България има нужда от магистрали, има нужда 
от безопасни язовири, има нужда от добри доходи, има нужда да си върне българите от чужбина“. 
Обсъжданата към момента формула за разпределение на местата в бъдещо коалиционно правителство определя 10 места 
за "Продължаваме промяната", четири за БСП и "Има такъв народ" и три за "Демократична България". 
Държавният глава ще разговаря последователно с представителите на "Продължаваме промяната", ГЕРБ-СДС, ДПС и БСП, 
а утре - с "Има такъв народ", "Демократична България" и партия "Възраждане". 
 
√ НСТС обсъжда промени в данъчните закони за догодина 
Промените в данъчните закони догодина ще обсъди Съветът за тристранно сътрудничество. Най-важната от тях е 
запазването на 9-процентата ДДС ставка за широк кръг стоки, които принципно се облагат с 20 на сто косвен данък. 
Бизнесът и синдикатите ще представят позициите си по проекта за промени в данъчните закони, представен от служебния 
кабинет. Той има възможност да ги внесе в Народното събрание преди сформирането на редовно правителство, а между 
двете четения да бъдат направени промени, каквито представителите на парламентарните политически сили одобрят. 
Какво гласят предварителните текстове по отношение на Закона за данъка върху добавената стойност. 
Намалената ДДС ставка бе приета миналата година заради пандемията от Covid-19 като в нея се включват бебешките храни 
и пелени, автобусните превози, сервираните храни в заведенията и част от туристическите услуги, които бяха извън 
намаления обхват преди пандемията. В списъка са включени още доставката на книги и печатни материали, както и 
ползването на спортни съоръжения. 9-процентната ставка е валидна до края на годината, а от финансовото министерство 
предлагат удължаването ѝ до края на епидемичната обстановка заради коронавируса. 
Освен промени в Закона за ДДС, министерството предлага допълнение и изменение в законите за корпоративно облагане, 
за данъка върху доходите на физическите лица и закона за данъчните складове и акцизите. 
 
√ Служебният кабинет предлага запазване на диференцираната ставка по ДДС 
Служебното правителство предлага удължаване на срока на диференцираната ставка по ДДС до края на пандемията. 
Текстовете са записани в пакета с промени в данъчните закони за догодина, които по традиция предшестват гласуването 
на бюджета. Обсъждането със социалните партньори е насрочено за понеделник. 
Според предложените от служебния кабинет текстове ДДС от 9% ще запази широкият си обхват, въведен заради 
пандемията. Така вместо с 20 на сто ще продължат да се облагат с 9-процентова ставка по този косвен данък храните, 
безалкохолните напитки, бирата и виното, сервирани в заведенията. 
По-ниско ще продължи да бъде облагането във фитнесите, за кетъринга, за книгите и бебешките стоки. С предложените 
текстове се разширява обхватът на храните за кърмачета, които попадат в изключенията. Записаният текст е до края на 
извънредната обстановка, което към момента означава март догодина. 
Промените обаче са предложени от служебния кабинет, който има амбицията до 17 декември да гласува и Бюджет 2022-
ра и да го внесе в парламента. Не е ясно как редовното правителство би се отнесло към тях, а от коалиционните преговори 
в сектор „Финанси“ е известно, че Асен Василев, за когото се очаква да се върне в Министерството на финансите като 
министър в следващия кабинет, иска промени в отчетността по ДДС. 
От „БСП за България“ настояват за по-ниска ставка за лекарства и храни от първа необходимост. Ако законопроектът бъде 
придвижен в парламента, желаните промени могат да бъдат направени между първо и второ четене. 
 
√ МФ не предвижда поемане на нов дълг до края на годината 
До края на годината не се предвижда поемане на държавен дълг, потвърдиха от Министерството на финансите. До 
момента поетият дълг през периода януари - ноември чрез 11 аукциона е 3,8 млрд. лв или 84,4 % от съществуващия в 
лимит от 4,5 млрд. лв. 
В проекта на бюджет за догодина също е планирано емитиране на държавни ценни книжа. Заложеният лимит е около 10 
млрд. лв. Новопоетите задължения догодина ще бъдат използвани за рефинансиране на стар дълг, финансиране на 
дефицита и обезпечаване на директните плащания по Общата селскостопанска политика (ОСП), уточняват от 
Министерството. 
В четвъртък министър Валери Белчев оповести, че е планиран дефицит за догодина от 2,9 на сто от брутния вътрешен 
продукт и прогнозира, че най-вероятно няма да се стигне до поемане на целия дълг до заложения лимит. 
Финансовото министерство потвърждава и че ще бъде представен проектобюджет пред 47-то Народно събрание. "Законът 
е предвидил срокове и механизми за обсъждане и внасяне на поправки, които да дадат възможност за осъществяване на 
политиките на новото редовно правителство", пише още в съобщението на финансовото министерство. 
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По-рано от парламентарната група на ГЕРБ обявиха, че ще внесат искане за мораториум върху поемането на нов държавен 
дълг до приемането на новия бюджет. 
 
√ 10-4-4-3. Новата формула на властта. Рашков и Денков остават, Нинова – вице 
Преговарящите за съставяне на правителство и за структурата на бъдещия коалиционен кабинет са на финалната права, 
съобщиха за БНР източници от екипите на партиите. 
Формулата за квотното разпределение на министерства към момента е 10-4-4-3. 
ПП ще има 10 позиции, заедно с премиер Кирил Петков и двама вицепремиери - това са Асен Василев, който ще бъде и 
финансови министър, и Калина Константинова, която като зам.-министър председател ще отговаря за административната 
реформа. Това наименование още не е окончателно уточнено. 
За ПП освен това са и министерствата на образованието и МВР, като там постовете си запазват съответно Николай Денков 
и Бойко Рашков, на отбраната - за момента номинация за този пост е служебният премиер Стефан Янев. 
И още  - транспорт, култура и здравеопазване. Министерство на икономиката се разделя на две - едното ще е за растеж и 
иновации и ще бъде оглавено от Даниел Лорер, а другото- ще ръководи държавните предприятия. То отива при БСП и 
предложението име към този момент е на Корнелия Нинова, която да е и вицепремиер. Левицата взема и министерствата 
на земеделието, туризма и социална политика. 
За ИТН са определени - Външно мниистерство, енергетика, спорт и регионално развитие, там фаворит е бившият депутат 
от РБ Гроздан Караджов. От ИТН още не са дали съгласие да имат вицепремиер. 
За ДБ са правосъдие, електронно управление и дигитализация, като и това название се уточнява, и екология, като 
министърът на екологията ще съвмествя и поста вицепремиер по климатичните промени. Номинирани за тези позиции са 
съответно Надежда Йорданова, Божидар Божанов и Борислав Сандов. 
Разпределението на позициите и имената все още не са окончателни, възможни са промени в последния момент, посочват 
източниците на БНР. 
 
√ Асен Василев: Администрацията трябва да намалее с 30 000 души 
Асен Василев от "Продължаваме промяната" заяви в предаване на бТВ, че в рамките на следващата година централната 
администрация поетапно трябва да намалее с 30 000 души. 
Василев, който се сочи и като сигурен бъдещ вицепремиер и министър на финансите, поиска да се определи коефициент 
на зависимост между средната работна заплата и максималния осигурителен праг от 2.3 и той да се приложи още идната 
година, което ще го повиши с 450 лв. до 3450 лв. Той отново припомни, че за трета поредна година прагът остава 3 000 лв., 
а в същото време средната работна заплата се е повишила. 
Предлаганият праг е най-ниският от въвеждането на максималния осигурителен доход и предлаганото съотношение 
гарантира сигурност за 4 г. напред и яснота как ще се формира и занапред, каза Асен Василев. 
Според него тази стъпка няма да увеличи сивия сектор, защото хората с доходи над 3 000 лв. няма да започнат да ги 
укриват. Василев смята, че при въвеждането на този коефициент допълнителните приходи ще са в рамките на 100 млн. лв. 
при 500 млн. лв. към края на ноември в резултат на по-добрата работа на приходната администрация и спирането на течове 
в държавата. 
"Всички трябва да могат да носят еднаква тежест. И искаме като сигнал да изпратим това, че няма богата държава с ниски 
заплати. Ако някой инвеститор заради 50-100 лв. на месец на работник би напуснал страната, по-добре да не е в страната", 
каза Василев пред бТВ. 
 
√ Петър Ганев: Вероятно ще влезем в 2022 г., изпълнявайки стария бюджет по инерция 
Интервю на Диана Дончева с Петър Ганев 
Времето доста напредна и започва да изглежда все по-вероятно да влезем в новата година без бюджет, каза пред БНР 
икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика. 
„Новата коалиция по-скоро в опит да вкара политиките, които обсъжда, предполага отиване в следващата година.“ 
Дори да се стигне до внасяне на бюджета от служебния министър на финансите, ще останат две седмици до края на 
годината, допълни Ганев. По думите му най-вероятно ще влезем в 2022 г., „изпълнявайки стария бюджет по инерция“. 
Ганев вижда като проблем и риск в чл. 87 от Закона за публичните финанси, където според него има вкаран цял закон в 
едно дълго изречение. 
„От една страна правителството ще се опита да бъде максимално гъвкаво, тъй като законът казва - харчиш толкова, колкото 
си харчил за същия период миналата година, но вземаш под внимание влезли в сила актове на НС и МС, с които се 
актуализират някои от социалните плащания.“ 
Най-вероятно през януари ще има два алтернативни дебата – какъв да бъде новият бюджет, по обичайната процедура, и 
от друга страна – технически спорове кой как харчи в тази извънредна ситуация, в която харчим стария бюджет, и най-
вероятно конституционен спор, обобщи Петър Ганев. 
Икономистът смята, че с пенсиите няма да има проблем, но посочи, че има множество малки социални плащания, 
различни трансфери и не може да предвидим категорично, че някоя социална група няма да остане изненадана през 
януари. 
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101567934/ganev
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√ Част от учениците се връщат в класните стаи 
Очаква се днес всички ученици да започнат присъствено обучение. В класните стаи ще влязат учениците от паралелките, в 
които има 50 на сто съгласие от родителите за тестване на децата, което вече ще се провежда веднъж седмично. 
За следващото масово изследване на учениците след седмица на 13 декември  към момента няма достатъчни количества 
тестове. Очаква се те да бъдат доставени през следващите дни. 
По данни на Министерството на образованието за 60% от учениците от V до XXII клас има съгласие за тестване. 
Тестването ще се прави в училищата един път седмично в началото на първия присъствен ден от съответната седмица, 
засега - с щадящи тестове. Учениците, които отсъстват в деня на тестването, ще бъдат изследвани в първия ден, в който 
дойдат на училище. От тестване ще бъдат освободени учениците със зелен сертификат. Учениците със специални 
образователни потребности ще бъдат тествани от техните родители в домашни условия. 
Училищата, които не могат да организират връщане към присъствено обучение днес, могат да направя това от утре. 
Родителите, които желаят децата им да бъдат тествани, могат да подават декларации за съгласие всеки ден. 
 
√ Под 4000 са стопанствата за биопродукти в България 
Под 4000 са стопанствата, в които се отглеждат биопродукти у нас, сочат данни на министерството на земеделието. Голяма 
част от биоземеделците се занимават с растениевъдство, а животновъдните стопанства в био-сектора са едва 255. 
Растениевъдните биостопанства в България са 3031. Те обработват малко над 165 000 хектара земя, като според анализа 
на агроведомството, това е под 4 на сто от общо обработваемата земя. 
Най-голям е броят на стопанствата, ангажирани с трайни насаждения. Те обработват 13% от общите биоплощи. 
Според данни от преброяването през 2020 г. животновъдните стопанства, които се занимават с биологично производство 
са само 255. В това число обаче не влизат биопчеларите. Те са близо 2000 и отглеждат 1/4 от пчелните семейства у нас. 
По данни на браншовите организации пчелният мед е единственият биопродукт, който се произвежда в България в 
достатъчни количества, за да задоволи нуждите на пазара. 
Анализът на биостопанствата е част от общия анализ на земеделието у нас, който ресорното министерство прави, за 
да  изработи стратегия за субсидиране през следващия програмен период. 
 
√ Дискусия за възстановяване на доверието между Скопие и София 
Възможностите за диалог за решаване на спорните въпроси между България и Република Северна Македония ще 
обсъждат в София участниците в дискусия под надслов „Време за възстановяване на доверието“. 
В разговорите ще се включат еврокомисарят по въпросите на разширяването Оливер Вархеи и докладчикът в Европейския 
парламент за Северна Македония - Илхан Кючюк. 
„Целта на форума е връщане на доверието. Историческото доверие е подринато, стигнахме до много ниска точка във 
взаимоотношенията си със Северна Македония", сподели вчера Кючюк в предаването „Неделя 150“. 
 
√ Заев: Северна Македония и България сме на финала. На края 
Ще направя всичко за намирането на решение с България. Ако не намерим сега решение, ще намерим през 2022 година. 
Това каза вчера в Скопие премиерът на Северна Македония в оставка Зоран Заев, предаде БГНЕС. 
"Между 14 декември и 15 януари е периодът, в който може да се проведе Съветът по общи въпроси. Тогава може да 
направим крачка напред и най-накрая след 16 години да започнем преговори за членство в ЕС. Става въпрос за седмици", 
каза Зоран Заев. 
Според него "в момента е много важен период, който изисква голяма отговорност и е необходимо стабилно мнозинство и 
правителство". То е гарантирано с включването на албанската партия "Алтернатива" в управляващата коалиция. 
"Лично аз смятам, че трябва да е ясно и на България, и на Европа, най-меко казано, че след мен ще има по-голяма 
неизвестност. Те знаят какъв съм, какви политики водя и към какво се стремя. Точно поради тази причина казвам, че това 
е най-положителният период за намиране на решение. За мен най-важното нещо в държавата е евроатлантическата 
ориентация и това, което сме започнали с България. Намираме се на края. Ние сме на фотофиниш. Не мога да оставя 
нещата така. Много ясно е очертана целта кога това нещо може да стане. След това идва председателството на Франция, 
а там ще има избори напролет и възможността да се намери прозорец за решение на спора между Македония и България 
е малка", подчерта Заев и добави, че се гордее с решенията, които е взимал през изминалия период. 
Той вярва, че и "народът е убеден в правотата на това и че това е истинският път за интеграцията на РСМ в ЕС и НАТО". 
Според него "оставането му на премиерския пост е въпрос на седмици". 
По-рано Заев подписа споразумение за включването на албанската формация "Алтернатива" на Африм Гаши в 
управляващата коалиция. 
"По този начин ще имаме стабилно парламентарно мнозинство от 64 депутати в 120-местния парламент", каза Заев след 
подписването на споразумението. 
Следващата неделя неговата партия - Социалдемократически съюз, ще избере нов лидер, който ще бъде и новият премиер 
на страната. Новите промени в правителството ще бъдат направени от следващия мандатоносител, каза още Заев. 
 
√ ЕК одобри изплащането на 10 млрд. евро на Испания от Плана за възстановяване  
Европейската комисия одобри искането на Испания да получи 10 милиарда евро от Плана за възстановяване, след като 
установи, че от февруари миналата година досега е изпълнила 52 от целите, заложени в него. Според председателя на 
Комисията Урсула фон дер Лайен "Испания ще бъде първата страна от ЕС, която ще получи плащане". 
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Сега държавите членки разполагат с четири седмици, за да одобрят предварителната оценка на Комисията, след което 
Испания ще може да получи парите, които ще бъдат добавени към аванса от 9 милиарда евро, преведени през август. 
Цялата сума, която правителството на Педро Санчес се надява да получи през следващите години, е близо 81,607 млрд.; 
69,500 млрд. от тях ще са под формата на директна помощ. 
"Страхотна новина!", каза Санчес и уточни, че сред изпълнените цели са Законът за изменението на климата и енергийния 
преход, реформата на системата за минимални доходи на живот, новият Закон за намаляване на временната заетост в 
публичния сектор, както и стратегията за изграждане на 5G мрежа. "В тези несигурни времена изпращаме сигнал за 
доверие в изпълнението на амбициозния план на Испания за постигане на по-силен, по-приобщаващ и устойчив растеж", 
каза еврокомисарят по икономиката Паоло Джентилони. 
Останалата част от плащанията от ЕС ще се извършват два пъти годишно, след като Испания докаже, че е изпълнила целите, 
договорени с Брюксел, сред които - и трудовата реформа. 
 
√ Зелените в Германия представят резултатите от допитването за коалиционно споразумение 
В Германия днес се очаква Зелената партия да представи резултатите от вътрешно партийно допитване за бъдещото на 
коалиционното споразумение със социалдемократите и либералите. 
Ден, след като германската Социалдемократическа партия гласува с 99% „за“ коалиционното споразумение, това сториха 
и либералите. Те приеха договора с голямо мнозинство. 
Преди това лидерът на Свободната демократическа партия Кристиан Линднер държа дълга реч пред съпартийците си, за 
да ги убеди в предимствата на договора. Той посочи, че мениджмънтът на кризата с пандемията не е бил успешен и в 
коалиционния договор е заложено подобни ситуации и управлението им да се извършват с по-малко грешки. Линднер 
посочи, че коалиционното споразумение е добра предпоставка за икономически и образователен възход в Германия. 
Във вторник се очаква официалното подписване на коалиционния договор, а в сряда в Бундестага ще се закълнат новият 
канцлер Олаф Шолц и министрите от кабинета му. 
 
√ Италия въвежда втори вид зелен сертификат 
От днес в Италия влиза в действие така наречения суперзелен сертификат. Предвижда се да важи до 15 януари догодина.  
Суперзеленият сертификат, приет в Италия, получават само ваксинираните и оздравелите от COVID-19. Той е с давност 
съответно за 9 и 6 месеца. С този документ ще може да се ходи на спортните и културни събития, на дискотека, на ски, в 
музеите, в заведенията на закрито.  
Базовият зелен пропуск, който включва и отрицателен тест, от днес до 15 януари е нужен за градския транспорт, за 
регионалните и междуобластните влакове, в хотелите и както досега за работното място, влаковете на дълги разстояния, 
самолетите, плувните басейни и другите спортни съоръжения. Глобата е от 400 до 1000 евро. Предпазните маски са 
задължителни навън от жълтите зони. В белите – не, но заради повишения коледен пазар, на места и там станаха 
задължителни в търговските централни градски части. Не са ваксинирани над 6 милиона италианци. Задължително е за 
здравните работници, училищен персонал, военните и силите на реда. 
 
√ Първи митинг на Ерик Земур като кандидат за президент на Франция 
Френският дясноконсервативен полемист Ерик Земур провежда първия си предизборен митинг като кандидат за 
президент на Франция, докато по улиците на Париж шестват негови противници. 
Две противоположни визии за Франция вчера бяха в остър сблъсък в Париж. Полицейското присъствие бе засилено за 
първия митинг на крайнодесния кандидат Ерик Земур. Под лозунгите "Франция да бъде Франция" и "Невъзможното не е 
френско" полемистът събира около 10 000 симпатизанти в панаирното градче във Вилпент, на север от столицата. 
Още часове преди митинга полицията на няколко пъти разпръсна групи от противници на крайната десница, като някои са 
се опитали да проникнат в парка на градчето. Има арестувани. Мястото на митинга вече беше променено от съображение 
за сигурност след призиви той да бъде забранен.  
Рано следобед със знамена и антифашистки песни в Париж потегли шествие срещу Ерик Земур, което събра стотици хора, 
между които синдикалисти, решени да "накарат Земур да замълчи". На другия край на столицата вчера се проведе митинга 
си крайнолевият кандидат-президент Жан-Люк Меланшон. който атакува от трибуната Земур и настоящия президент 
Макрон. 
 
√ Слабо нарастване с 210 хиляди на новозаетите в САЩ през ноември, но спад на безработицата до 4,2% 
През ноември заетостта в САЩ се увеличи доста по-слабо от очакваното, тъй като милиони безработни американци си 
остават у дома, въпреки че компаниите повишават заплатите, приключва раздаването на щедрите държавни и щатски 
обезщетения за безработица, а училищата се отварят напълно. По-слабите данни са поредно доказателство, че най-
големият недостиг на работна ръка в страната от десетилетия насам все още пречи на икономическото възстановяване. 
Неселскостопанските работни места нараснаха през ноември с едва 210 000, докато осредните прогнози на финансовите 
пазари бяха за доста по-силно повишение с 550 000. 
В същото време имаше възходяща ревизия на данните за предходните два месеца с общо 82 000 работни места. 
Нивото на безработица пък се понижи изненадващо силно през ноември до ново постпандемично дъно от 4,2% спрямо 
4,6% през октомври и и очаквания за по-умерено понижение до 4,5 на сто. Това е най-ниското ниво на безработицата в 
САЩ от февруари 2020 г. 
По-слабото повишаване на заетостта може да парира част от очакванията, че американската икономика се подготвя за по-
силен растеж през последното тримесечие на 2021 г., след като през третото тримесечие отбеляза забавяне. 
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Потребителските разходи и производствената активност продължават да бъдат силни, но новият вариант Омикрон на 
коронавируса представлява риск за подобряващата се икономическа картина. 
 
√ Проф. Фъргюсън: Високата инфлация ще продължи повече от очакваното 
Интервю на Марта Младенова с проф. Томас Фъргюсън в предаването ''Събота 150'' 
Високата инфлация ще остане дълго време, защото правителствата не успяват да се справят с проблемите, които я 
подклаждат, заяви в интервю за БНР професор Томас Фъргюсън от Института за ново икономическо мислене в Ню Йорк. 
По думите му покачването на лихвите няма да реши проблема с високите цени, в чиято основа е поскъпването на храните 
и горивата. 
Казусът с липсата на полупроводници и нарушените вериги на доставки усложнява ситуацията, смята Фъргюсън. 
„Мисля че инфлацията ще остане по-дълго, отколкото хората първоначално очакваха. Те подцениха фактора с 
полупроводниците и колко дълго ще отнеме решаването на проблема. Изумен съм колко лошо и неефективно 
правителствата подходиха към проблема с доставките и пристанищата. Не говоря само за САЩ, но и за Китай. Никой не си 
върши работата като хората по отношение на веригите за доставки“, каза той. 
Цените на храните са близо до рекордни нива. Горивата също поскъпват, а правителствата на много места по света 
се чудят как да овладеят инфлацията. Погледите логично се насочват към централните банки - особено към 
Федералния резерв и Европейската централна банка с очакване за намеса, но те остават предпазливи. 
Ръководителят на Федералния резерв Джером Пауъл съвсем ясно заяви, че вече на инфлацията не може да се гледа 
като на временно явление и заговори за увеличаване на лихвите в Съединените щати. От Франкфурт Кристин Лагард 
прогнозира, че индексът на потребителските цени е достигнал своя връх, но призна, че на последното си заседание за 
годината (на 16 декември) ЕЦБ няма да прибегне към дългосрочни политики, а ще следи внимателно промените във 
всички фактори. Догодина лихвите в Европа няма да се покачат, категорична е Лагард.  
Проф. Томас Фъргюсън не приема тезата, че повишаването на лихвите е инструментът, с който трябва да се справим с 
растящата инфлация. Той упрекна правителствата в неадекватни мерки за справяне с пандемията и нанесените от нея 
икономически щети, както и в неспособност за посрещане на проблема с прекъснатите вериги за доставки. Пред БНР проф. 
Фъргюсън коментира основните фактори за растящата инфлация и ролята на централните банки за овладяването ѝ. 
"Напълно очевидно е, че навсякъде храните и горивата са в основата на покачването на цените. Това обаче не е 
единственият фактор. Проблемът с липсата на полупроводници, както и нарушените вериги за доставки на различни стоки, 
допринасят за поскъпването им. Проблемът в овладяването на този вид инфлация е, че класическият подход с покачването 
на лихвите няма да помогне много. Не е ясно например как по-високите лихви биха могли да помогнат за по-големи 
доставки на бензин или природен газ.  
Разбира се, по този начин може да се намали търсенето им, но практически това не решава основния проблем, а той е 
високите цени на бензина и природния газ. Всъщност, при природния газ има и други фактори за покачването на цените, 
но това е извън темата сега. Въпросът е, че високите цени на горивата са катализатори на общото поскъпване на индекса 
на потребителските цени. Същото се отнася и до храните - не е ясно как по-високите банкови лихви ще помогнат за по-
добра реколта и по-големи добиви. Тук решението трябва да се търси в борбата с климатичните промени.  
Казусът с полупроводниците ще отнеме година и дори повече, докато бъде решен. Той е съставен от два отделни 
проблема. От една страна търсенето на полупроводници наистина се увеличи многократно. В автомобилната индустрия те 
вече се използват много повече, което доведе и до покачване на цените на превозните средства. В компютрите също се 
използват много полупроводници. Както и да е, може много да говорим за това, но въпросът е какво може да се направи. 
Според мен трябва да се прекрати спекулацията с цените на горивата. Не мисля обаче, че това е възможно само с 
приемането на закони". 
Решението на ОПЕК+ и през януари да добавя по 400 000 барела петрол дневно на пазара ще помогне ли в тази 
ситуация?  
"Това ще донесе определени позитиви, но те винаги могат да „изиграят“ противниците си. Това обаче не е игра. Ясно е, че 
не могат да снабдят целия свят с горива, затова трябват дългосрочни мерки. Според мен трябва да се работи за отваряне 
на резервите и да се търсят нови източници на енергия, най-вече възобновяеми. Също така трябва да се работи по 
прекратяване на ценовите споразумения по места, за да се избегне спекулативното задържане на цената нагоре. 
Погледнете колко малко добив има от американските шистови находища. Аргументът на повечето инвеститори да не 
влагат пари там е, че ерата на високите цени на петрола е приключила. Много се съмнявам това да е вярно, но предстои 
да разберем. Междувременно идва зима, която за всички в северното полукълбо обещава да е доста тежка. Тя ще бъде 
тежка и политически". 
Повечето експерти прогнозират, че след зимата, колкото и тежка да бъде тя, ще започне овладяване на инфлацията. 
Споделяте ли това мнение? 
"Мисля, че инфлацията ще остане по-дълго, отколкото хората първоначално очакваха. Те подцениха фактора с 
полупроводниците и колко дълго ще отнеме решаването на проблема. Изумен съм колко лошо и неефективно 
правителствата подходиха към проблема с доставките и пристанищата. Не говоря само за Съединените щати, но и за Китай. 
Никой не си върши работата като хората по отношение на веригите за доставки. Все някога проблемът ще бъде решен, но 
това ще отнеме много повече време от очакваното, което подклажда инфлацията. 
Така идваме до проблема със заплатите, защото и тук предстои пазарлък. Поставени са на карта печалбите на компаниите, 
тъй като това е нормалният ефект при липса на достатъчно доставки. Ако погледнете в Съединените щати, ще видите, че 
заплатите тичат след инфлацията. Т.е. проблемът не трябва да бъде разглеждан като „заплати към цени“, а като „цени към 
заплати“. Този проблем не може да бъде решен с подпомагане. Това е все едно да кажем, че ще излекуваме колкото 
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можем хора, но в същото време да не се борим с предотвратяване на разпространението на заразата. В случая 
заболяването се нарича дисбаланси в системата, които се подценяват и в момента. 
Covid-19 добавя още една неизвестна в това трудно уравнение. 
Covid превръща всички проблеми, за които говорихме досега, в още по-тежки предизвикателства. Пандемията показа, че 
правителствата не са способни да се справят с подобна криза. Това отново е удар по доставките, защото хората не могат 
да ходят на работа, следователно те не потребяват толкова. Има сектори като ресторантьорството, които в определени 
периоди изобщо не можеха да работят. В Съединените щати се показаха много пробойни в здравната система. Училищата 
изобщо не бяха подготвени за тази ситуация, а с това се губи и работна сила. Хората просто не могат да отидат на работа, 
защото децата им не ходят на училище. Не познавам добре ситуацията в Европа, но ми се струва, че на някои места е горе 
- долу същата, на други - не съвсем. И отново ще се върна към началото на нашия разговор - с какво едно увеличаване на 
лихвите ще помогне за овладяването на Covid? Хич не ми е ясно". 
Вече се появиха коментари, че заради Омикрон централните банки трябва да бъдат по-търпеливи за покачването на 
лихвите и дори да не бързат толкова със затягането на количествените улеснения? 
"Те трябва да бъдат по-предпазливи. Струва ми се, че това би бил по-разумният подход. Истинският въпрос, който хората 
трябва да си зададат, е как да се подобри правителствената реакция за овладяване на пандемията. Всички действаха сякаш 
всичко с нея вече е приключило. Не, с пандемията още не е приключено". 
Интервюто на Марта Младенова с проф. Томас Фъргюсън в предаването "Събота 150" можете да чуете от звуковия файл. 
 
√ Индексът "Дау Джонс" се раздели с над 2000 пункта през последните 3 седмици 
Индексът на сините чипове "Дау Джонс" се раздели с над 2000 пункта на Уолстрийт през последните три седмица. 
Малко преди края на търговията в петък DJIA се понижава с близо 1%, или с над 300 пункта, което води до негов седмичен 
спад от над 600 пункта, или с 1,7%. 
Това представлява понижение за четвърта поредна седмица на индекса на 30-те най-големи компании в САЩ. 
През последните три седмици (от 12 ноември до 3 декември) DJIA загуби над 2000 пункта. 
Пазарите на акции на Уолстрийт отново се оцветиха в червено през следобедната петъчна търговия, заличавайки 
първоначалното възходящо движение, което беше факт след оповестените слаби данни за трудовата заетост в САЩ през 
ноември. 
По-късно през деня обаче инвеститорите прецениха, че тези слаби данни няма да променят намерението на Федералния 
резерв на САЩ да затегне паричната си политика, целящата да ограничи растящата американска инфлация. 
Притесненията относно разпространението на варианта Омикрон на коронавируса също допринесоха за подновения спад 
на Уолстрийт, като широкият индекс S&P 500 се понижава преди края на петъчната търговия с 1,36%, а технологичният 
индекс Nasdaq Composite - с над 2,5%. 
 

Графика на индекса DJIA 

 
 
Банкеръ 
 
√ Служебното правителство внесе в парламента четири законопроекта 
Четири законопроекта са внесени в първия работен ден на новия 47-и парламент. Вносител на всички тях е Министерският 
съвет. В проекта за промени в Закона за защита на потребителите се предвижда въвеждане на индивидуални средства за 
защита при сключване на договори на онлайн местата за търговия в съответствие с европейските изисквания, съобщава 
БНР. Увеличават се размерите на глобите и имуществените санкции при нарушения, като по отношение на "широко 

https://bnr.bg/post/101567387/prof-tomas-fargusan-prognozira-po-prodaljitelna-visoka-inflacia-ot-ochakvanoto
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разпространение нарушения със съюзно измерение" се предлага имуществена санкция в размер до 4 на сто от оборота, 
реализиран от търговеца за предходната финансова година в съответната държава - членка на ЕС, или във всяка една от 
държавите - членки на ЕС, участващи в координираната дейност. 
Предлагат се промени още в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за 
колективно инвестиране, в Закона за младежта и в Закона за опазване на околната среда. 
 
√ Бюджет' 2022 ще е ходене по тънък лед 
Процедурата по изготвянето на държавния бюджет за 2022 г. изглежда някак недоизчистена - нещо като софийски 
тротоар след първия сняг. Това обстоятелство подсказва, че партиите от още неродената управляваща коалиция в 
47-ия парламент ще трябва да балансират върху тънък лед, който може да доведе до подхлъзвания. 
Бюджетната еквилибристика ще бъде вкарана в употреба най-малкото защото дебатът в парламента ще започне върху 
проект, който се пише от второто служебно правителство и при който има разминавания с договорените бюджетни 
параметри по време на преговорите за съставяне на редовен кабинет с мандат на победителите в изборите - 
"Продължаваме промяната".  
Все пак има и няколко пресечни точки в социалния бюджет, които вероятно ще бъдат приети от парламента без 
обструкции. Например и партиите в потенциалния нов кабинет, и служебният финансов министър Валери Белчев залагат 
увеличение на минималната работна заплата. По време на преговорите ПП, БСП, ИТН и ДБ стигнаха до консенсус 
минималното възнаграждение в страната да не е по-ниско от 700 лева. Такова е предложението на Белчев. По всичко 
изглежда ще бъде запазен и размерът на минималната пенсия, който в момента в комбинация с т.нар. ковид добавка е 
420 лева. Предполага се, че и други социални плащания като майчинството и детските надбавки ще бъдат увеличени. Общо 
е и мнението, че през новата година няма да се променят данъчните ставки, въпреки че е възможно да възникнат известни 
спорове около диференцирания ДДС за някои стоки и услуги, който бе въведен като антикризисна мярка. И дали тази 
данъчна щедрост да не се разпростре към други сектори на икономиката.  
Горе долу тук приключват общите виждания между служебната власт и партиите, които са на път да сформират редовно 
правителство. Основна разлика например е, че в проектобюджета на Валери Белчев за 2022 г. е заложен 
2.9% бюджетен дефицит. За сравнение при преговорите на тема финанси политически партии коментираха равнище 
между 3.5 и 4.5% от БВП. Засега Белчев залага до 12 млрд. лв. таван за поемане на нов държавен дълг. Потенциалните 
коалиционни партньори не отвориха задълбочено темата, но пък Белчев направи мило напомняне, че ни предстоят 
падежиращи задължения през новата година от порядъка на 3 млрд. лв. или около една трета от заложения от него таван.  
Още по-крещящо е разминаването при политиката за заплатите в държавния сектор. От една страна потенциалният 
редовен финансов министър Асен Василев неведнъж лансира идея за оптимизация на разходите за администрацията чрез 
10% съкращаване на средствата за издръжка и персонал в министерствата. От друга обаче,  в отговор на въпрос от 
"Банкеръ" по време на онлайн чат с граждани и медии, който бе излъчен на живо в социалните мрежи, служебният 
министър Валери Белчев обяви, че планира 5% увеличение на заплатите на работещите в държавния сектор. 
Опасенията, че бюджетната процедура може да се окаже по-сложна от очакването, се потвърждават и от първата реакции 
на едно от финансовите остриета в бъдещето управляващо мнозинство. След като Белчев обяви част от параметрите на 
служебния проектобюджет, икономистът от "Демократична България" Мартин Димитров заяви, че този проект няма да 
може да бъде използван, тъй като структурата на Министерския съвет ще бъде различна от сегашната. 
Димитров даде да се разбере, че вероятно ще се пише нов законопроект за държавния бюджет. Тогава обаче страната ни 
е изправена пред друга ситуация. Поради малкото оставащо време държавата ще влезе в новата година без одобрена 
финансова рамка. Това означава, че ще се прибегне до текста от Закона за публичните финанси, според който в такива 
случаи правилото е да се разходва 1/12 от стария бюджет всеки месец. 
По съвсем друго направление тръгна служебният финансов министър Валери Белчев, който препоръча на 
парламентаристите да направят компромиси и да приемат рамката такава, каквато е и настоя бюджетът да бъде приет още 
в рамките на годината, поставяйки под ранен натиск потенциалната бъдеща управляваща коалиция. 
 
√ ПП ще подпише коалиционното споразумение поотделно с всяка партия 
"Комуникацията с коалиционните партньори е непрекъсната. Това е сигнал, че вървим напред. Процесът е доста сериозен 
и се надявам, че всяка минута, инвестирана в него, ще ни даде по-малко рискове в бъдеще." Това каза вчера пред БНР 
съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и поясни, че се очаква документът да бъде при партньорите 
до края на деня.  
Той не изключи възможността да има допълнителни корекции в текстовете на коалиционното споразумение. Също така 
посочи оптимистичен и реалистичен вариант за деня, в който ще бъде гласувано новото правителство - съответно до края 
на новата седмица или през следващата.  
ПП ще подпише коалиционното споразумение поотделно с всяка една от формациите, съобщи Петков. "Синхронът се 
координира от мандатоносителя. Ние предлагаме да имаме съвет на експертите по теми и когато един проблем не може 
да се реши на експертно ниво, той да се качи на лидерско", обясни политикът. И допълни, че ПП ще даде кредит на доверие 
на коалиционните партньори за излъчване на кандидати за министерските позиции, но "от наша гледна точка ще държим 
ясна равносметка за постигнатите цели". "Прехвърляме инициативата за избор на хора към коалиционните партньори, но 
изискваме отговорността да бъде ясна във връзка с политиките. Нямаме разногласия кой кое министерство очаква. Всеки 
един министър ще трябва да работи в рамките на коалиционното споразумение. Затова е важно всеки един министър да 
си дойде с екип", уточни още Кирил Петков. 

https://bnr.bg/post/101567739/kiril-petkov-namame-raznoglasia-koi-koe-ministerstvo-ochakva
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Той потвърди номинациите на ПП за министри на финансите, на вътрешните работи и на образованието - Асен Василев, 
Бойко Рашков, Николай Денков: "Финалното решение ще бъде взето в коалиционния формат. Като коалиционни 
партньори трябва да се научим, че сме общ отбор и държим на нещата, които сме си обещали."  
Петков подчерта една от точките в коалиционното споразумение - реформирано правосъдие в България: "Иван Гешев е 
част от проблема, другата част е как работи тази система. Бих се зарадвал да приема подкрепа и от опозиционните партии, 
ако темата е смяната на главния прокурор, смяната на системата, по която той се избира." 
 
√ Няма основания да теглим заем за още 10-12 млрд. лева 
Независимите икономисти не подкрепят плана на служебния финансов министър Валери Белчев за 10-12 милиарда лева 
нов държавен дълг догодина. Според тях инфлационният натиск върху горивата и електроенергията помага на държавата 
да има много повече постъпления в бюджета. Тази тенденция ще се запази и в първите месеци догодина. 
Дори и на фона на повечето социални разходи и необходимостта догодина да се погасяват стари заеми, няма основание 
да се теглят нови 12 милиарда лева. "Догодина падежи за 2,5 млрд. и 300 млн. облигации на вътрешния пазар – т.е. това 
са 3 милиарда лева падежиращи емисии – ако извадим от тези 10-12 млрд. нов дълг, означава, че министърът си прави 
сметка като че ли за дефицит между 7-9 милиарда лева, което е кореспондира с неговите анонси за 3% дефицит“, заяви 
пред bTV Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика. 
"Като става въпрос за текущи плащания, без да ги подценяваме, разбира се, необходимостта от тях, като здравни плащания 
по пандемията, социални плащания за пенсионерите, дълг трябва да се взима, когато създаваме допълнителна стойност 
за бъдещите поколения. Т.е. инфраструктура, дългосрочни реформи, мога да си представя една промяна например в 
държавната енергетика“, каза Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията. 
 
√ Търговци на газ се опасяват от срив на цените след тежката зима 
Изтичат последните дни на турбулентна година за природния газ, който, през по-голямата част от нея поскъпваше 
все по-нависоко. 
Котировките на контрактите с незабавна доставка в Азия и в Европа скочиха до рекордно високи равнища, което доведе 
до затваряне на заводи и до фалити на дребни търговци на енергия от Сингапур до Обединеното кралство. По-високите 
цени означават също и недостатъчно запълнени газови хранилища, които с настъпването на зимата бързо се изпразват.   
Най-лошото все още не е отминало, защото зимните месеци в много части на света чукат на вратата. Да не говорим за 
нестихващите опасения, че пазарът ще остане небалансиран през по-голямата част от идната година. Търговците пък вече 
си задават доста въпроси за 2022-а. 
Един от най-щекотливите е какво ще се случи със "Северен поток 2"? 
Космическите газови цени в Европа би трябвало да паднат рязко когато той бъде включен в експлоатация, защото новите 
количества руски газ ще отслабят страховете от недостиг на гориво. Проблемът е, че никой не знае кога точно ще се случи 
това. 
Проектът за тръбопровода с дължина 1230 км е затлачен от бюрократически пречки и чака благоволението на германския 
регулатор и проверките на оторизираните органи на Европейския съюз. Това означава, че Старият континент може да 
изкара по-голямата част от зимата без допълнителните милиарди кубически метри синьо гориво от Русия.  
Процесът на одобрение може да забави пускането на тръбата в експлоатация до пролетта и дори до лятото на 2022-а. Този 
сценарий може да свали газовите резерви в хранилищата до критично ниски количества до края на зимата, по оценка на 
експерти на агенция "Блумбърг". Което може да притисне правителствата да дадат благословията си за проекта по-
експедитивно, за да отопляват домакинствата на по-приемливи цени.  
Ще гладува ли Китай? 
Неутолимият апетит на Пекин за втечнен природен газ продължава да учудва пазара и може да превърне азиатския колос 
в най-едрия световен вносител на горивото през тази година с доста по-високи от прогнозираните количества. 
Всъщност, наблюдаваният световен енергиен недостиг се дължи отчасти и на глада на Китай да захранва икономиката си 
в процеса на преход от по-замърсяващи енергийни източници, по-специално на въглища, за да постигне амбициозните си 
климатични цели. Китайският икономически растеж през 2021-а ще надхвърли зададените параметри и правителството 
твърди, че е абсолютно убедено в доставките през идната година. Което може да остави по-малко газ за съперниците от 
Азия, Европа и Южна Америка.  
Кой какво ще предложи? 
От САЩ до Мозамбик валят проекти за износ на втечнен газ, които изчакват финални инвестиционни решения. След 
забавяне на одобренията заради пандемията от коронавируса, новите планове се придвиждавт един по един. Последният 
от поредицата е проектът на австралийския газов гигант "Удсайз енърджи" - "Скарбъро", част от австралийски 
инвестиционен план в размер на 12 млрд. щ. долара.   
Американски компании, между които "Чениере енърджи", "Венчър глоубъл Ел Ен Джи" и "Телуриън", подписват ударно 
сделки за свои проекти за износ. Те твърдят, че ще осигурят финансиране през идната година. 
Правителствата на Австралия и Япония смятат, че светът се нуждае от по-сериозни инвестиции за добив на газ, за да се 
предотврати нов недостиг. Степента на материализирането им през 2022-а ще помогне да се определи дали ще има 
достатъчни количества синьо гориво в края на десетилетието. 
Ще станат ли САЩ световен газов лидер? 
Две нови експортни съоръжения в Луизиана биха могли да превърнат американците в най-големия износител на газ на 
планетата. Процесът за въвеждането им в експлоатация (на Train 6 на терминала за втечнен газ Sabine Pass и на Calcasieu 
Pass LNG) вече е в ход и е въпрос на време кога те ще започнат да изпращат товари.  
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Sabine Pass вече произведе първите си пратки втечнен газ и се очаква да влезе в търговска експлоатация до края на първото 
тримесечие - почти година преди проектната дата за завършване на съоръжението.  
В момента САЩ са на трето място, след лидера Катар и втората в класацията Австралия, по производствен капацитет на 
втечнен природен газ. Американците обаче могат да изпреварят съперниците си, ако те се сблъскат с трудности в 
производството или поддръжката.  
Какво се случва с индекса TTF? 
Холандската газова търговия вече не е само за Нидерландия. Базовият индекс TTF (Title Transfer Facility), както е познат 
формално в средите на експертите от бранша, се е превърнал в петролния сорт "Брент" за газовия пазар с повече участници 
извън Европа, твърди Гордън Бенет - управляващ директор за енергийните тържища в най-голямата европейска борса за 
енергийни фючърсни контракти ICE Futures Europe.  
Ликвидността на азиатския пазар за базови индекси за незабавна доставка - Japan-Korea Marker, доста се разви през 
последните години, но все още изостава от изтъргуваните количества TTF, което прави европейският индекс по-убедителен 
избор сред търговците. Много задгранични сделки за доставка на втечнен газ, включително и купените от аржентинската 
група Integracion Energetica Argentina и южнокорейската Korea Gas Corp., са свързани с TTF. Повишеното използване на 
нидерландския виртуален пазар се обяснява с оценката на риска, което в момента е основният двигател на цените, твърдят 
експерти. Азиатските котировки на втечнения газ пък са се движили в синхрон с нидерландските през последната 
година.      
Кога ще настъпи краят? 
Дебатът за ролята на горивото в енергийния преход ще става все по-интензивен през идните няколко десетилетия. Освен 
че изпуска големи количества въглероден двуокис в атмосферата, цялата верига за природен газ изпуска и метан, 
заплашвайки да възпрепятства глобалните усилия за ограничаване на парниковите емисии.  
Компаниите са под засилен натиск от инвеститори, правителства и потребители да засилят зелените си мероприятия. 
Италианският енергиен гигант "Ени" определи 2040-а като краен срок да прекрати използването на газ с мотив, че той вече 
не е конкурентен за генериране на електрическа енергия. Френската "Банк постал" планира да излезе от газовия сектор до 
2030-а, с което ще стане пионер в банковия сектор.  
Все пак, природният газ предлага гъвкавост на всяка система, основана на възобновяеми източници. Той е по-слаб 
замърсител от въглищата и може да се използва за производството на син водород. "Бритиш петролийм", "Синопек", 
"Екуинор" и "Роял Дъч Шел" са сред производителите, които приемат водорода като част от следващото поколение за 
генериране на енергия.  
 
√ Вашингтон не откри валутни манипулатори 
Министерството на финансите на САЩ не уличи нито един от основните си търговски партньори за валутен манипулатор в 
поредния си шестмесечен доклад за валутните политики, публикуван на 3 декември. Заключението на ведомството на 
министър Джанет Йелън е, че не са констатирани манипулации на валутните курсове с цел постигане на непочтено 
търговско преимущество. Все пак, в доклада на американците се посочва, че Виетнам и Тайван още отговарят на 
критериите за по-стриктен анализ. 
Щатското финансово министерство припомня, че през юли е постигнало споразумение с Държавната банка на Виетнам за 
решаване на проблемите с валутните практики на страната и досега е удовлетворена от виетнамския напредък. С Тайван 
пък американците разговарят за валутната им политика от май. 
Щатските финансисти са включили 12 търговски партньори в "Списъка за наблюдение" на валутните им практики, 
изискващи особено внимание. Това са Китай, Япония, Южна Корея, Германия, Ирландия, Италия, Индия, Малайзия, 
Сингапур, Тайланд, Мексико и Швейцария. Те бяха във въпросния списък и на априлския доклад на министерството на 
Йелън, с изключение на Берн, който преди шест месеца отговаряше на критериите на прецизен анализ. 
Американците обръщат внимание, че Китай се отличава от другите основни икономики, включени в доклада, защото не е 
осигурил достатъчна прозрачност за ключови аспекти на механизма за формиране на валутния курс на юана. 
В официално изявление за пресата госпожа Йелън посочва, че "финансовото министерство на САЩ работи неуморно за 
постигане на по-силно и по-балансирано глобално възстановяване, което е в полза на американските работници, 
включително чрез тясно сътрудничество с най-важните стопанства по свързани с валутата въпроси". 
Понятието "валутен манипулатор" се използва от правителствените органи на Съединените щати, основно от 
министерството на финансите, за държави, прилагащи т. нар. "непочтени валутни практики", които им дават търговско 
предимство. За да бъдат идентифицирани за валутни манипулатори, страните трябва да отговарят на три критерия, 
съгласно приетия през 2015-а търговски закон на Америка : да имат двустранни търговски излишъци със САЩ от над 20 
млрд. щ. долара; да са осъществили валутни интервенции, надхвърлящи 2% от БВП; и излишъците по глобалните им 
текущи сметки да са над 2% от БВП. 
 
√ Крал долар внася светлина в европейските борсови индекси 
Тазгодишният възход на американската валута до почти 17-месечен максимум къв еврото насочи инвеститорите в акции 
да търсят компании, които ще се облагодетелстват от тази тенденция. Още повече, валутни анализатори прогнозират нови 
висоти за зелените пари, като "Моргън Стенли" вещае еврото да падне до 1.10 щ. долара. Което ще означава тлъсти 
печалби за най-едрите европейски износители и по-високи цени на фирмените им книжа.  
Появата на варианта "Омикрон" на COVID-19 със сигурност е отказал някои инвеститори от рискови активи, но тезата, че 
доларовата сила устройва чудесно множество европейски компании остава в сила. Членовете на пан-европейския индекс 
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STOXX Europe 600 са заработили средно над 50% от приходите си от чужбина и Съединените щати са един от най-големите 
им пазари. 
Стратези на "Голдмън Сакс груп" пресмятат, че всеки 10% спад на еврото добавят по 2.5% към ръста на годишните доходи 
на индекса, в който "членуват" 600 фирми с голяма, средна и малка пазарна капитализация от 17 европейски държави: 
Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, 
Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство. Според доста техни колеги пък сега е моментът да се 
подберат дружествата, чиито печалби в по-голямата си част са в щатски долари. 
Експерти посочват, че силата на американските пари помага на акциите на европейски компании като производителя на 
самолети "Еърбъс", на швейцарската фармацевтична група "Рош холдинг" и на регистрираната в Амстердам 
мултинационална автомобилна корпорация "Стелантис". За "Еърбъс", например, който продава самолетите си в долари и 
осчетоводява печалбите си в евро, всеки цент промяна на валутния курс евро/долар оказва влияние в размер на 130 млн. 
евро върху годишните му печалби, пресмята агенция "Блумбърг" след анализ на баланса на конгломерата.  
Френската "Сосиете женерал" препоръчва производителите на луксозни стоки и очава STOXX Europe 600 да продължи 
възхода си и през 2022-а. Френските банкери предвиждат, че рекордните спестявания на домакинствата и по-слабото евро 
ще насърчат по-големите разходи за по-скъпи стоки. А това означава, че акциите на дистрибутора на луксозни спирти 
напитки "Реми Коантро" и на италианският производител на суперколи "Ферари" ще продължат да поскъпват. Книжата и 
на двете компании надхвърлиха печалбите на STOXX Europe 600 през тази година, с ръст съответно от 32% и 22% срещу 
15.97% за пан-европейския базов индекс.  
По оценка на "БНП Париба", компаниите от сферата на строителните материали биха могли да спечелят от растящите 
жилищни цени в САЩ. Защото има огромна нужда да се попълнят запасите, които ще помогнат за задоволяване на 
търсенето на производителите и ще подкрепят силното потребление на строителния бранш.   
За по-дребните фирми без излаз на задгранични пазари обаче слабото евро е мощен насрещен вятър в условията на слабо 
възстановяване на европейското стопанство. Анализаторите не са убедени, че солидните печалби на износителите ще 
успеят да обърнат хроничното изоставане на STOXX Europe 600 от американските базови индекси.  
По оценка на експерти на "Саксо банк", "структурният пробем на европейските акции е, че възвръщаемостта на капитала 
е по-ниска отколкото на щатските компании", поради което "Европа ще продължи да изостава от САЩ, независимо от 
стойността на долара". 
 
Мениджър 
 
√ Парламентарните групи в новото НС обявиха ръководствата си 
Новият председател на парламента официално обяви имената, председателите, заместник-председателите и секретарите 
на парламентарните групи в новия 47-и парламент. 
Ето кои са те според числеността на народните представители на формациите в Народното събрание. 
„Продължаваме промяната“ 
Председател – Андрей Гюров 
Зам.-председатели – Яна Балникова и Калоян Икономов 
Секретар – Снежана Апостолова 
ГЕРБ-СДС 
Председател – Десислава Атанасова 
Зам.-председатели – Александър Ненков, Румен Христов и Тома Биков 
Секретар – Евгения Алексиева 
„Движение за права и свободи“ 
Председател – Мустафа Карадайъ 
Зам.-председатели – Йордан Цонев, Халил Летифов и Хамид Хамид 
Секретар – Адлен Шевкед 
„БСП за България“ 
Председател – Корнелия Нинова 
Зам.-председатели – Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Иван Иванов и Христо Проданов 
Секретари – Вяра Йорданова, Ирена Анастасова и Филип Попов 
„Има такъв народ“ 
Председател – Тошко Йорданов 
Зам.-председател – Виктория Василева 
Секретар – Иво Атанасов 
„Демократична България“ 
Председател – Христо Иванов 
Зам.-председатели – Атанас Славов, Иван Димитров и Владислав Панев 
„Възраждане“ 
Председател – Костадин Костадинов 
Зам.-председатели – Петър Петров 
Секретар – Николай Петров 
След обявяването на ръководствата заседанието бе закрито. Следващото е насрочено за сряда, 8 декември. 
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√ Новият шеф на парламента: Екип от 240 души не съм водил, но за всяко нещо си има първи път 
Влизам в Народното събрание с уважение към институцията, знаейки, че това е огромна отговорност. Това заяви 
новоизбраният председател на 47-ото Народно събрание Никола Минчев по време на брифинг в парламента.  
"Ще положа необходимите усилия, за да отговоря на изискванията, които самата институция поставя. На кого ще разчитам? 
Най-малкото на заместник-председателите. Бих казал, че екипът е доста сериозен, с хора с доста сериозен опит. Не се 
чувствам с нещо по-голям от другите, всеки от нас има еднакви права и еднакви задължения и всеки има своята 
компетентност. Бих се съветвал с Ива Митева, тя е и зам.-председател", допълни Минчев. Той обясни, че няма да има и 
ротационен принцип на председателите на парламента, каквато информация се появи в публичното пространство.  
Той благодари на всички колеги народни представители, които са му оказали честта да бъде председател на 47-ото 
Народно събрание. "Заедно с всички колеги и с мен като председател ще работим в 47-ото Народно събрание да се води 
една разумна, конструктивна дискусия по същество, без процедурни хватки, без да превръщаме Народното събрание в 
място за скандали, а в място за сериозна дейности", каза още Никола Минчев. 
Новоизбраният председател на 47-ото Народно събрание призна, че тепърва ще се запознава с функциите, свързани с 
председателското място, като му предстои среща със секретаря на Народното събрание, за да реши дали ще продължи да 
работи с него, а вече се работи и по новия правилник.  
"Ръководил съм екип от хора, доколкото се е налагало в адвокатската ми практика. Екип от 240 човека не съм водил до 
момента, но за всяко нещо си има първи път", посочи Никола Минчев. Той подчерта, че е напуснал работата си в кантората 
преди да стане част от "Продължаваме промяната" и не е в конфликт на интереси, но не каза кога точно е получил 
предложението. То обаче е дошло от Кирил Петков.  
 
√ Никола Минчев: Недопустимо е парламентът да е придатък на изпълнителната власт 
„Недопустима е ситуацията, при която парламентът е превърнат в един придатък на изпълнителната власт и просто 
формализира едни вече взети решения. Ще бъдем истинска парламентарна република. Такава сме по конституция.“ Това 
обяви в ефира на bTV председателят на парламента Никола Минчев от „Продължаваме промяната“. 
По време на първото заседание на 47-ото Народно събрание, той бе избран за поста със 158 гласа „за“, един „против“ и 72 
„въздържали се“. 
Това е най-младият председател до момента. Минчев е на 34 години, юрист е по образование и до присъединяването си 
към „Продължаваме промяната“ е работил в адвокатска кантора в София. Започва работа там като студент в пети курс, 
занимавал се е предимно с процесуално представителство по дела. До момента не е бил член на нито една партия. 
Неговият прадядо – полк. Сирко Станчев, е бил депутат в последните два парламента преди 9 септември 1944 година. Той 
е сред подписалите декларацията за спасяването на българските евреи. Осъден е от Народния съд на смърт. 
Предвижда се ротация на зам.-председателите заради числеността им. В петък бяха избрани общо седем заместници на 
Минчев, по един от всички парламентарно представени формации. Следващата седмица ще бъде създадена комисия, 
която да работи по нов правилник за работа на Народното събрание. 
За изискването на зелен сертификат за достъп до парламента той отбеляза, че сградата „не се води обществено място в 
общоприетия смисъл и не се прилагат ограничения за обществени сгради“. „Това тълкуване ще го помислим задълбочено, 
защото в крайна сметка трябва да е ясно, че каквото правило е въведено, трябва да се отнася за всички“, каза Минчев. Не 
е изключено депутатите без зелен сертификат да бъдат тествани периодично, за да бъдат допускани на работа. 
Председателят на НС подчерта, че се познава с лидера на „Продължаваме промяната“, Кирил Петков, от около 7 години. 
„Занимавали сме се и с доста каузи, най-вече около защитата на плаж „Корал“, каза Минчев. 
По думите му е поканен да се присъедини към формацията, а по-късно и да бъде номиниран за председател лично от 
Петков. Запознава се с Асен Василев, след като влиза в политическия проект. 
„Кирил Петков е човек, който има енергията и дарбата да увлича хората след себе си. Това е голямо негово качество, което 
и аз изпитах“, каза Минчев. 
 
√ ЕГН в регистъра БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код от 2022 г.  
ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код от 4 януари 2022 г., съобщиха от Агенцията по вписванията. 
Промяната обаче няма да натовари административно потребителите и не изисква от тях да участват в удостоверяването ѝ 
с подаване на документи или заявления, уотчняват от ведомството. 
Новите 9-значни кодове ще осигурят защита на личните данни на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи 
се в регистър БУЛСТАТ, чийто код в момента е 10-цифрен и съвпада с тяхното ЕГН. 
Промяната е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица 
във връзка с обработването на лични данни (GDPR) и засяга повече от 300 хил. души в България. Тя е и  в изпълнение на 
Закона за изменение и допълнение към Закона за регистър БУЛСТАТ. Информация за новия си 9-значен код, потребителите 
ще могат да получат на официалната страница на регистър БУЛСТАТ, в раздел „Справки“ от 4 януари 2022 г. 
 
√ Карл Нехамер ще бъде новият канцлер на Австрия 
Настоящият министър на вътрешните работи на Австрия Карл Нехамер ще оглави Австрийската народна партия (АНП) след 
окончателното оттегляне на Себастиан Курц от политиката и ще стане следващият канцлер на републиката. Това решение е 
било взето на заседание на борда на АНП, съобщава австрийската телевизия ORF, цитирана от Агенция "Фокус". 
В четвъртък дългогодишният председател на Австрийската народна партия Себастиан Курц заяви, че подава оставка. Това 
стана, след като той подаде оставка като канцлер през октомври на фона на антикорупционно разследване. Курц отбеляза, 
че в петък ще прехвърли и правомощията си на новия лидер на АНП.   

https://www.bulstat.bg/
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Нехамер, който е и бъдещият федерален канцлер, ще обсъди в началото на тази седмица с президента Александер Ван 
дер Белен състава на кабинета си, предава БТА.  
Споменаваните нови лица показват по-активно участие на влиятелните провинциални организации на АНП при 
определяне на управленския екип, коментират политолози.  
Очаква се, че новият министър на вътрешните работи ще е Герхард Карнер, втори председател на провинциалния 
парламент на Долна Австрия. За министър на финансите е определен Магнус Брунер от Форарлберг, който в момента е 
държавен секретар в Министерството за опазване на климата. Нов ще е и министърът на образованието - постът ще поеме 
ректорът на университета в Грац Мартин Полашек, представляващ организацията на АНП в провинция Щирия. Полашек 
поема поста от Хайнц Фасман, който подаде оставка тази сутрин. Депутатката от АНП Клаудия Плаколм е предвидена за 
поста държавен секретар във Федералното канцлерство. Предлага се Александър Шаленберг отново да стане министър на 
външните работи. 
Постовете си се предвижда да запазят министърката по конституционните въпроси Каролине Едщадлер от Залцбург, 
Сузане Рааб от Горна Австрия, министърката по въпросите на жените, семейството и интеграцията, а също така 
министърката на отбраната Клаудия Танер от Долна Австрия и министърката на селското стопанство и туризма Елизабет 
Кьостингер. За последните два министерски поста не се потвърдиха широкоразпространените спекулации, че ще бъдат 
заети от нови лица.  
 
√ Меркел се оттегля като истинска политическа звезда 
За много хора, и най-вече за по-младите като автора на този коментар, Ангела Меркел е синоним на Германия. Повечето 
хора от моето поколение едва ли помнят друг германски канцлер. Меркел, която дойде на власт през вече далечната 2005 
г., за нас е въплъщение на германската държава, нарицателно за политическа мъдрост и находчивост, за строга финансова 
политика, граничеща с консерватизъм, за тиха увереност и желязна воля при отстояването на германските национални 
интереси, пише Божидар Захариев в обзорна статия за БТА.  
Показателно е, че въпреки някои предизвикали противоречия решения на Меркел, германският народ така и не спря да я 
нарича "Mutti Merkel", а именно "Мама Меркел". 
Трябва да признаем, че това прозвище правдиво отразява същността на отношенията между нея и германците. Както в 
едно семейство децата невинаги са убедени в правилността на решенията на майка си или в тяхната справедливост, но 
интуитивно съзнават, че най-вероятно майката все пак има право и вижда по-напред в бъдещето, така и германците, 
въпреки някои моментни колебания, не спряха да имат доверие на Меркел, да вярват в нейния разум и лидерски качества. 
Може би най-силното качество на Меркел е именно умението да вдъхва респект у съгражданите си и у чуждестранните си 
партньори не с гръмки изявления и зрелищни прояви, на каквито, да речем, залагаше бившият американски президент 
Доналд Тръмп, а с неизменно спокойния си тон, с вечната си любезност и дипломатичност, с трезвата си преценка, с 
прагматизма си и избягването на крайностите дори и в най-напрегнати политически ситуации. Безспорно това са 
качествата, които превърнаха 67-годишната Меркел в политик с такава репутация и влияние. 
Независимо дали разговаряше с Доналд Тръмп или с руския президент Владимир Путин, дали й се налагаше да се справя 
с кризата с мигрантите или с коронавирусната пандемия, Меркел винаги излъчваше сила и сдържаност и залагаше на 
диалога. 
Както нейните сънародници, така и чуждестранните лидери знаеха, че това е човекът, на когото можеш да разчиташ да 
изслуша доводите ти. Меркел, която по образование е физик, винаги залагаше на логичните действия и прагматизма. 
За 16-те си години на власт тя доказа, че успешната политика следва да е базирана на науката и разума, а не на страстите. 
Макар все още да не можем докрай да го асимилираме, дойде обаче моментът, в който дългогодишната германска 
лидерка трябва да се сбогува с канцлерския пост. Оттеглянето й от властта също е проява на висока политическа култура. 
Меркел остана вярна на обещанието си, което даде още в началото на последния си канцлерски мандат, че няма отново 
да се кандидатира за канцлер. Нейното поведение определено може да послужи за пример на лидери на други държави, 
които са на власт дори и по-отдавна, но не дават никакви индикации, че скоро ще се разделят с властта. 
Процесът, на който сега ставаме свидетели, а именно сбогуването с Меркел, ни разкрива нещо много важно за 
досегашната германска лидерка. С нея радушно се сбогуват всички: както нейните съмишленици и политически опоненти 
в Германия, така и европейските й партньори, а също и чуждестранни лидери, които невинаги са били на едно мнение с 
нея. Като започнем с досегашния й финансов министър Олаф Шолц, който се очаква да я наследи на канцлерския пост в 
Германия, минем през френския президент Еманюел Макрон и стигнем до руския президент Владимир Путин, всички 
изразяват уважението си и признателността си към Меркел за досегашното сътрудничество. Цветя и ордени, военни 
почести и поздравителни адреси. 
Меркел сe оттегля от канцлерския пост като истинска политическа звезда. Не всеки политик си печели подобна привилегия. 
Това е доказателство, че за всичките си години на власт Меркел се превърна в символ на стабилност, на предвидимост, на, 
ще повторим, висока политическа култура. Въпреки че не всички я харесват, всички я уважават. 
С Меркел безспорно си отива цяла епоха. Епоха, която беше белязана от големи предизвикателства както за Германия, 
така и за Европа. Може би най-голямото такова за Меркел бе мигрантската криза от 2015 година. Фразата на Меркел "Wir 
schaffen das" ("Ще се справим с това!") се превърна в символ на политиката й по отношение на мигрантите и на убедеността 
й, че Германия може да приеме тези хора и да ги интегрира. Същата тази фраза започна да се използва иронично и с цел 
нападки към германската лидерка, когато се видя, че не всичко с интеграцията на мигрантите върви по мед и масло. 
Със сигурност много хора и до днес винят Меркел, че протегна ръка на мигрантите. Няма как да знаем дали нейното 
решение бе продиктувано от християнски подбуди и желание да помогне на ближния или по-скоро от чисто прагматични 
съображения, в основата на които е съзнаването, че в бъдеще на застаряващата Германия ще й бъде необходима 
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допълнителна работна сила. Едно обаче е ясно: дори и с това свое най-рисково и застрашаващо политическите й позиции 
решение Меркел демонстрира характерната за себе си решителност. Когато Меркел решеше нещо, тя го правеше. А в 
крайна сметка именно това харесват хората у политиците: решителността. Никой не симпатизира на нерешителни 
политици. 
За хората от моето поколение, а, вярвам и не само за нас, оттеглянето на Меркел от властта е вододел в съвременната 
европейска история. Меркел, която е от поколението на нашите родители, сякаш ни казва знаменитата латинска 
сентенция: Feci quod potui faciant meliora potentes (Направих всичко, което можах. Който може, да направи повече). Идва 
времето на политическите деца да покажат, че могат да се справят и без Mutti. Да се надяваме, че са почерпили все някаква 
част от мъдростта й. Сбогом, Ангела! 
 
√ Лагард не очаква вдигане на лихвите през 2022 г., но при необходимост ЕЦБ ще действа 
Малко вероятно е през следващата година да има повишаване на лихвите, но Европейската централна банка ще 
предприеме бързи действия срещу завишената инфлация, ако бъде необходимо. Това заяви председателят на 
Европейската централна банка Кристин Лагард, цитирана от Блумбърг. 
„Когато условията, поставени в нашите прогнози бъдат покрити, ние няма да се колебаем преди да предприемем 
действие“, каза тя в интервю за Ройтерс. 
Коментарът й идва дни, след като стана ясно, че инфлацията в Еврозоната е нараснала до рекордните 4,9% през ноември 
– най-високото ниво, откакто се води статистика. В същото време инфлацията достигна 6% в Германия. 
По-рано през седмицата председателят на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл изненада участниците на пазара с 
по-твърд тон в посока на инфлацията като заяви, че вече тя не трябва да бъде описвана с думата „преходна“. 
B пeтъĸ Лaгapд oбaчe зaяви, чe настоящият скок на цените е временен и каза, че не е подходящо да се правят сравнения 
между Европа и САЩ. По думите й инфлацията в Европа ще започне да се забавя през следващата година, когато ефектът 
от намаляването на данъчните ставки в Германия през 2020 г. започне да избледнява, а натискът върху цените на енергията 
отслабне. 
„Повишенията рано или късно намаляват, като ние прогнозираме точно това за 2022 г.. Вярваме, че сегашното високо ниво 
ще започне да намалява“, коментира Лагард. 
Докато тя говореше обаче пазарите увеличиха залозите за увеличение с 10-базисни пункта на лихвите на ЕЦБ в периода 
между декември 2022 г. и февруари 2023 г. 
В отделен коментар управителят на Ниреландската централна банка Клаас Кнот заяви пред местният вестник De Financieele 
Dagblad, че не изключва увеличение на лихвените проценти през 2023 г. 
Тъй като повишението все още е далеч в бъдещето, фокусът на следващата среща на ЕЦБ на 16 декември ще бъде върху 
бъдещето на мерките за стимулиране на икономиката и предоставянето на прогнози за икономически растеж и инфлация. 
Срокът на „Пандемична програма за извънредни покупки" (PEPP) в размер на 1,85 трлн. долара ще изтече в края на месец 
март – график, който според Лагард продължава да е в сила при настоящите условия. 
Въпросът е какво ще се случи с другата програма на ЕЦБ за изкупуване на активи, след като PEPP приключи. Предвид 
несигурността на пазара Лагард каза, че предпочита да не поема дългосрочни ангажименти в тази насока. 
„Трябва да внесем яснота, защото в противен случай просто добавяме несигурност към несигурността“, каза тя. „Има 
начини да дадете яснота, без да поемате дългосрочен ангажимент“, добави председателят на ЕЦБ. 
 
√ Понижения на европейските борси в края на една изключително волатилна седмица 
Водещите европейски борсови индекси регистрираха понижения в ранната търговия в петък, но бяха на път да завършат с 
ръст една много волатилна седмица, в рамките на която пазарите бяха разтърсени от опасенията около новия вариант на 
коронавируса, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,9 пункта, или 0,19%, до 464,54 пункта, след като през седмицата 
многократно преминаваше от червената в зелената зона и обратно. Немският показател DAX се понижи с 36,26 пункта, или 
0,24%, до 15 226,85 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 3,76 пункта от стойността си, или 0,05%, 
достигайки ниво от 7 125,45 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 4,6 пункта, или 0,07%, до 6 791,15 пункта. 
„На пазара имаме сблъсък между две сили – старата поговорка, че пазарите мразят несигурността и любовта на търговците 
към ниските цени“, коментира Крейг Ерлам, старши пазарен анализатор в OANDA. 
„Сериозните разпродажби се разглеждат като голяма възможност, докато инвеститорите се надяват, че вариантът на 
коронавируса да не се окаже твърде лош“, добави той. 
Европейските акции вървяха към минимални седмични печалби, след като перспективите на пазара бяха помрачени от 
новите ограничителни мерки срещу разпространението на коронавируса и нарастващия ценови натиск в сферата на 
енергетиката в началото зимния сезон. 
Междувременно председателят на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че централната банка може да определи политика за 
относително кратък период по време на срещата си този месец предвид нарастващата несигурност на пазара. 
Лагард обаче подчерта, че ЕЦБ продължава да е на позицията, че инфлацията ще се понижи през 2022 г., като добави, че 
тя може вече да е достигнала своя връх. 
Вниманието на инвеститорите бе насочено към данните за новите работни места в САЩ, които се очакваше да покажат 
ускоряване на наемането на нови служители през ноември, което да подкрепи американската икономика, страдаща от 
недостиг на работна ръка. 
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Европейският туристически индекс SXTP се повиши с 0,28%, възстановявайки се частично от загубите през седмицата 
заради новите ограничения на пътуванията. Индексът на петролните и газовите компании SXEP напредна с 0,95%, след 
като групата ОПЕК+ потвърди плановете си да добави 400 хил. барела на ден към пазара през януари. 
Акциите на Dassault Aviation поскъпнаха с 6,77%, достигайки до върха на STOXX 600 след като Франция сключи сделка за 80 
бойни самолета Rafale с Обединените арабски емирства - най-голямата поръчка за този модел. 
Цената на книжата на германския застраховател Allianz се повиши с 1%, след като компанията средносрочните си цели и 
обяви нова политика за дивидентите. 
Акциите на Orphan Biovitrum се сринаха с 22,29%, след като американската частна инвестиционна компания Advent 
International и Сингапурският суверенен фонд заявиха, че оттеглят офертата си за производителя на лекарства. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в четвъртък, следвайки разпродажбите от 
предходната сесия заради варианта Омикрон, като най-силно възстановяване регистрираха цикличните акции, пише Си Ен 
Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 617,75 пункта, или 1,82%, до 34 639,79 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 напредна с 64,06 пункта, или 1,42%, до 4 577,1 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq се повиши със 127,27 пункта, или 0,83%, до 15 381,32 пункта. 
Акциите на авиокомпаниите, казината и фирмите от енергийния сектор поведоха възстановяването в четвъртък. Цената на 
книжата на авиопревозвача Delta Airlines се повишиха с 9,28%, докато акциите на MGM Resorts и Hilton Worldwide 
поскъпнаха с 7,65% и 7,41%. Акциите на Norwegian Cruise и Wynn Resorts поскъпнаха с 7,70% и 8,19%. 
Цената на книжата на компонента на Dow – Boeing, се повиши със 7,54%, след като Китай разреши връщането в 
експлоатация на модела 737 Max. 
Инвеститорите продължаваха да следят развитието на ситуацията около новия вариант на коронавируса, след като в сряда 
бе потвърден първият случай на заразен с Омикрон в САЩ. 
Администрацията на президента Джо Байдън реагира на новината, че в Калифорния е регистриран случай на Омикрон, 
като помоли бизнеса да спазва изискванията за ваксинация, въпреки че федерален съд спря указа на държавния глава за 
задължителна ваксинация.. Белият дом също така затегна правилата за пътуване, като изисква хората, пристигащи в САЩ, 
да бъдат тествани в рамките на 24 часа преди заминаването за страната. 
Акциите на Apple поевтиняха с 0,61%, след като Блумбърг съобщи, че технологичният гигант е изправен пред забавяне на 
търсенето на iPhone преди ключовият празничен сезон. 
Във фокуса на пазарите продължаваше да е и възможността Федералният резерв да свие програмата си за изкупуване на 
активи с по-бързо от очакваното темпо. 
Въпреки негативните новини от последните дни, от Bank of America отбелязаха, че декември традиционно е силен месец 
за акциите, като индексът S&P 500 напредва със средно 2,3% през този месец от 1936 г. насам и в 79% от случаите се 
задържа в зелената територия. Савита Субрманиан от Bank of America обаче посочи, че декември не е имунизиран от 
разпродажби. 
„Оставяме предпазливи по отношение на S&P 500 на фона на по-агресивния Фед и надценения пазар“, добави тя. 
Печалбите в четвъртък затвърждават тенденцията за голяма волатилност на пазар през тази седмица. От понеделник до 
четвъртък Dow се е понижил с 0,7%, а S&P 500 и Nasdaq Composite – съответно с 0,4% и 0,7% 
Междувременно стана ясно, че броят на подадените за първи път заявления за помощи при безработица е достигнал 222 
хи. през седмицата, приключила на 27 ноември. Икономистите очакваха 240 хил. заявления, следвайки 199-те хил. 
заявления от предходната седмица – най-ниското ниво от 1969 г. 
Повишения в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в петък, завършвайки една 
изключително турболентна седмица, белязана от развития около новия вариант на коронавируса, предаде Си Ен Би Си. 
Хонконгският измерител Hang Seng се понижи с 22,24 пункта, или 0,09%, до 23 766,69 пункта, следвайки новината, че 
китайската компания за споделени пътувания Didi ще отпише акциите си от Нюйоркската фондова борса и ще потърси 
листване в Хонконг. Това доведе до поевтиняване на книжата на компаниите от технологичния сектор, като цените на 
книжата на Tencent, Alibaba и Meituan се понижиха съответно с 2,32%, 2,61% и 2,66%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 33,6 пункта, 0,94%, до 3 607,43 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite се повиши със 17,93 пункта, или 0,71%, до 2 526,38 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 276,2 пункта, или 1%, до 28 029,57 пункта. Акциите 
на технологичният конгломерат SoftBank, който има голям дял в Didi, поевтиняха с 0,71% 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с  23,06 пункта, или 0,78%, до 2 968,33 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 16 пункта, или 0,22%, до 7 241,2 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX регистрира ръст от 3,54 пункта, или 0,57%, до 623,41 пункта. BGBX40 се повиши с 0,88 пункта, или 0,63%, до 140,12 
пункта. BGTR30 напредна с 4,20 пункта, или 0,63%, до 668,37 пункта. BGREIT се понижи с 0,42 пункта, или 0,25%, до 164,95 
пункта. 
 
√ Турция отчете инфлация от 21,31% през ноември 
Турция отчита през ноември увеличение от 21,31 процента на инфлацията на годишна база, съобщава турската частна 
телевизия НТВ, позовавайки се на изнесени в петък данни на Турския статистически институт. 
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На месечна основа инфлацията се е повишила с 3,51 на сто. 
Отчетените данни поставят инфлацията на най-високото равнище за последните три години, отбелязва НТВ. 
Най-голямо увеличение на цените на годишна база има в секторите Ресторантьорство и хотелиерство /28,90 на сто/ и Храни 
и безалкохолни напитки /27,11 на сто/. Най-слабо са нараснали цените в комуникациите /5,77 процента/ и при алкохола и 
тютюна /7,91 процента/, информира БТА. 
Прогнозите на пазарите бяха за увеличение на равнището на инфлацията през ноември с 3 на сто спрямо октомври и с 
20,71 на сто спрямо ноември 2020 г. Отчетената през октомври инфлация беше от 2,39 процента на месечна и от 19,89 
процента на годишна база, напомня телевизията. 
 
√ Индия ще пусне в експлоатация нови 9 ядрени реактора до 2024 г. 
Индия ще пусне в експлоатация девет нови ядрени реактора в строящи се атомни електроцентрали до 2024 г. 
Правителството одобри изграждането на още 12 индустриални реактора с общ капацитет 9000 MW, предава The Times of 
India, цитиран от ТАСС.  
В момента Индия изпълнява повечето от своите ядрени проекти с техническа помощ от Русия и Франция. Като пример за 
сътрудничество с Руската федерация държавният министър Джитендра Сингх посочи строящата се атомна 
електроцентрала Куданкулам. 
АЕЦ "Куданкулам" е атомна електроцентрала с блокове ВВЕР-1000, разположена в южната част на Индия, в щата Тамил 
Наду. Първият енергоблок на станцията работи стабилно при проектна мощност от 1000 MW от февруари 2016 г. Вторият 
енергоблок беше включен в националната енергийна мрежа на Индия на 29 август 2016 г. 
Общото рамково споразумение с "Росатом" за изграждане на трети и четвърти енергоблок беше подписано през пролетта 
на 2014 г. А през юни 2017 г. инженерното подразделение на "Росатом" и Индийската корпорация за атомна енергия 
подписаха споразумение за изграждането на третия етап (енергийни блокове № 5 и № 6) на АЕЦ "Куданкулам". Пускането 
им в експлоатация е предвидено съответно за 2024 и 2025 г.  
 
√ Световната банка иска да насочи пари към хората в Афганистан 
Донори на Доверителния фонд за възстановяване на Афганистан (ARTF), управляван от Световната банка, се съгласиха да 
обмислят прехвърлянето на средства към агенции за хуманитарна помощ до 10 декември, предаде „Ройтерс“. 
Бордът на Световната банка тази седмица подкрепи прехвърляне на 280 млн. долара към Световната хранителна програма 
и УНИЦЕФ от фонд на стойност 1,5 млрд. долара, който бе замразен, след като талибаните завзеха властта в Афганистан 
през август. Според източници на „Ройтерс“ трансферът първо трябва да бъде одобрен от донорите. Между тях вчера в 
проведена среща, на която е договорено да се вземе решение след седмица. 
39 млн. души в Афганистан за изправени пред недостиг на храна и нарастваща бедност след влизането на талибаните в 
Кабул и изтеглянето на американските военни след 20-годишна война. 
Афганистански експерти отбелязват, че средствата ще помогнат, но остават големи въпроси, включително как да се получат 
средства в Афганистан, без да се излагат на санкции от САЩ. 
 
√ МВФ призова да се обръща повече внимание на инфлационните рискове 
Международният валутен фонд предупреди за засилване на инфлационния натиск, особено в САЩ, и за нарастване на 
несигурността заради разпространението на варианта Омикрон, предаде Ройтерс 
Според организацията централните банкери в САЩ трябва да обърнат повече внимание на инфлационните рискове. 
В блог на фонда главният икономист на фонда Гита Гопинат и шефът на отдела за парични и капиталови пазари Тобаяс 
Ейдриън предупредиха, че пандемията може да възвърне силите си и че вариантът Омикорон е увеличил рязко 
несигурността пред глобалните икономически перспективи. 
По думите им силата на възстановяването и мащабът на инфлационния натиск варират в значителна степен, в отделните 
държави, като техните фискални и икономически отговори трябва да бъдат  съответстващи на конкретните обстоятелства. 
В САЩ, където потребителските цени достигнаха 31-годишен връх през октомври, има повече основания паричната 
политика да засили фокуса си върху инфлационните рискове в сравнение с другите развити, и по-специално еврозоната. 
„Би било уместно Федералният резерв да ускори свиването на изкупуването на активи и да пристъпи към повишаване на 
лихвените проценти", посочват от МВФ. 
Според тях с течение на времето на другите страни също може да се наложи да затегнат паричните си политики по-рано 
от очакваното, особено ако инфлационният натиск засегне по-широк спектър сектори. 
Гопинат и Ейдриън призоваха политиците да останат гъвкави, фокусирани върху данните и внимателни в комуникацията 
на паричните си действия, за да не „предизвикат паника на пазара, която би могла да има пагубни последици, най-вече за 
развиващите се икономики“. 
Според тях  покачването на цените на енергията и храните е довело до по-висока инфлация в много страни, като 
глобалните фактори ще продължат да създават натиск през 2022 г. 
Макар че инфлацията вероятно ще остане завишена през 2022 г. в редица държави, мерките за инфлационните очаквания 
в средносрочен и дългосрочен план остават близки до целите, които са си задали централните банки в повечето страни, 
отбелязват от МВФ. 
Сред изключенията е Турция, където рискът инфлационните очаквания „да се окажат нереални е очевиден, тъй като 
паричната политика е в страната се разхлабва въпреки нарастващата инфлация“. 
 
 

https://tass.ru/ekonomika/13100615
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√ МВФ: „Омикрон“ застрашава глобалния растеж 
Инфлацията и появата на нови варианти на COVID-19 застрашават перспективите за глобален растеж. За това предупреди 
шефът на Международния валутен фонд (МВФ), Кристалина Георгиева, по време на конференция в петък. 
Тя посочи, че още преди „Омикрон“ е имало опасения, че възстановяването продължава, но донякъде губи инерция 
заради забавянето в Китай и САЩ, които са двигатели на растеж, както и заради варианта „Делта“. 
„Нека бъдем много откровени. Нов вариант, който може да се разпространи много бързо, може да наруши увереността. И 
в този смисъл вероятно ще видим някои по-ниски оценки на октомврийските ни прогнози за глобален растеж“, обясни 
Георгиева на събитието “Reuters NEXT”. 
По-рано през деня в своя МВФ публикува съобщение от главния икономист Гита Гопинат и ръководителя на паричните и 
капиталовите пазари Тобиас Адриан, в което се отбелязва, че е навременно и подходящо САЩ да започнат затягане на 
паричната политика. 
Георгиева обърна внимание и на темата за инфлацията, особено при страните, държащи дълговете си в щатски долари. Тя 
посочи, че инфлацията в Щатите се дължи главно на проблемите с веригата на доставките и това е страничен ефект от 
силната икономика, която от своя страна ще има положително въздействие върху търговските партньори на Америка. 
В последните месеци инфлацията в САЩ се повиши повече от очакваното, достигайки близо 31-годишен връх. Индексът 
на потребителските цени (CPI) нарасна с 6,2% на годишна база през октомври, най-високия годишен темп от ноември 1990 
година. 
Отново през октомври цените на енергията се повишиха с 4,8% на месечна база и с цели 30% спрямо година по-рано. 
„Икономиката на САЩ върви добре. Търсенето тласка цените нагоре с продължаващите смущения в доставките“, поясни 
Георгиева. 
 
√ Цената на петрола стартира седмицата с повишение 
Петролът поскъпна с над 1 долар за барел в ранната търговия в понеделник, след като Саудитска арабия повиши цените 
на доставките на суров петрол за Азия и САЩ, а преговорите за иранското ядрено споразумение изглеждат в задънена 
улица, предаде Ройтерс. 
Към 8:35 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,69 долара, или 2,42%, до 71,57 долара за барел, докато цената 
на американският лек суров петрол WTI се повиши с 1,74 долара, или 2,63%, до 68 долара за барел. 
В неделя Саудитска Арабия повиши официалните продажни цени за януари за всички суровини, продавани в Азия и 
Съединените щати, с до 80 цента спрямо предходния месец. Повишаването на цените беше приложено въпреки 
решението от миналата седмица на Организацията на страните износители на петрол (ОПЕК) и техните съюзници, начело 
с Русия, известни като ОПЕК +, да се придържат към увеличаването на доставките на петрол с 400 хил. барела на ден през 
януари. 
Цените бяха подкрепени и от намаляващата вероятност за нарастване на износа на ирански петрол, след като непреките 
преговори между Вашингтон и Техеран за съживяване на споразумението за иранската ядрена програма през миналата 
седмица не доведоха до напредък. Очаква се преговорите да бъдат подновени в средата на тази седмица. 
Тази сутрин и двата петролни бенчмарка се възстановиха частично, след като миналата седмица записаха шести пореден 
седмичен спад за първи път от края на 2018 г. насам на фона на опасенията, че новият вариант на коронавируса може да 
повлияе на глобалния икономически растеж и на търсенето на гориво. 
В друг знак за сътресенията, отприщени от непрекъснато променящата се пандемия, ръководителят на Международния 
валутен фонд каза, че глобалният кредитор вероятно ще понижи оценките си за глобален икономически растеж поради 
новия вариант. 
Консултантската компания JBC Energy понижи прогнозата си за търсене на суров петрол през декември и януари с около 
300 000 барела на ден. 
 
√ Еврото се разменя за 1,1285 долара 
Kурсът на еврото днес леко се понижи, след като в края на миналата работна седмица премина под прага от 1,13 долара, 
съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1285 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1291 долара. 
 
√ Как ще се развиват женските професии 
Цифровата икономика дава нови възможности за жените в редица области. Но на кои сфери си заслужава да обърнем 
особено внимание? По принцип жените заработват около една трета по-малко от мъжете, но с всяка година тази разлика 
намалява. Кои професионални сфери в условията на цифровизацията могат да помогнат на жените да бъдат по-успешни? 
Ето няколко примера: 
Виртуална психология 
Последните изследвания, проведени от професора на психологическите научи Джийн Туендж в Калифорнийския 
университет, просто шокират: в 50% от случаите у съвременните подрастващи се забелязва депресивно разстройство, а 
нивото на информационно натоварване е нараснало няколко пъти през последните години. Професорът прави редица 
паралели, които доказват пряката връзка между психичното състояние на съвременните хора и развитието на 
технологиите, електронните устройства и в частност – смартфоните. Във връзка с това днес редица организации, които 
оказват психологична помощ, се развиват в нова посока – виртуалната психология, която изучава взаимодействието на 
субектите във виртуалния свят и зависимостта им от обектите в киберпространството. 



22 

 

Програмиране и IT-технологии 
Въпреки че съвсем доскоро програмирането се смяташе повече за мъжка професия (а и днес 92% от професионалистите в 
сферата са от силния пол), очаква се жените сериозно да влязат в сектора. В частност, във Facebook вече 17% от 
специалистите са представители на нежния пол. Освен това програмирането позволява да се работи от разстояние, което 
прави професията още по-привлекателна за жените. 
Образование 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е провела изследване, съгласно което професията на педагога 
се явява на практика все още женска: около 70% от учителите в света са от нежния пол. А при това в условията на 
цифровизация образователната дейност преживява промени – без цифрово образование е невъзможно да съществува 
цифрова икономика. За подготовката на кадри, нужни на съвременните икономически реалии, са необходими 
преподаватели, които владеят методики на обучение с цел да подготвят с „цифрови“ компетенции бъдещите специалисти. 
С други думи, за жена педагог и с амбиции е добра идея да се преквалифицира именно в тази област. 
Иновативно коафьорство 
Повечето фризьори в света са жени. При това с най-голяма популярност се ползват тези специалисти, които в своята 
дейност използват цифрови технологии. Например все повече салони предоставят онлайн консултации на фризьори-
стилисти. 
Дизайн 
Жените дизайнери действително създават удивителни вещи с помощта на 3D-технологията. Например, една от най-
влиятелните жени във въпросния отрасъл - Батшеба Гросман, е първата дама дизайнер, която изучава възможностите на 
металния 3D-печат в ювелирното дело и създава уникални продукти. Така че и в тази сфера цифровизацията е бъдещето 
й, а тези, които владеят съвременните технологии, ще имат най-голям успех. 
Счетоводство 
Пазарът на счетоводни услуги предлага вече цифрови програми за отчети, но те не предполагат работа без компетентен 
специалист, който контролира въвеждането на количествените данни. Счетоводната професия вече преживява 
трансформация в „оператор на счетоводни услуги“, и на жените им е необходимо да повишат квалификацията си, за да 
получат компетенции за ползването на подобни платформи. 
Електронна търговия 
Анкета установила, че при думите „цифрова икономика“, на респондентите първо им идва на ум електронна търговия. 
Този факт се обяснява с това, е това е на практика първото направление, възникнало в ерата на цифровата икономика. По 
статистика, през 2017 година повече от половината магазини на китайски платформи са собственост на жени, а обемът на 
трансакциите им съставял 46% от всички трансакции на световния пазар на електронната търговия. Във връзка с това, 
притежателките на реални магазини е крайно време да ги клонират и във виртуалното пространство. 
Това далеч не е изчерпателен списък на всички професии, които ще са много желани (и женски) в бъдещето, макар и 
претърпели различни трансформации. Но тенденцията е ясна – необходими ще са такива специалисти, които могат да 
станат част от този процес на промяна. 
 
Investor.bg 
 
√ Държавният дълг и борбата на централните банки с инфлацията 
В настоящите условия на висока задлъжнялост държавите се възползват от благоприятната парична политика на 
централните банки, която ускорява инфлацията  
От 2008 г. правителствата са емитирали значителни количества държавен дълг. Равнището на дълга вече се равнява на 
125% от БВП на САЩ и премина прага от 100% в еврозоната. Значителна част от този дълг е купуван от централните банки 
– над 30% от БВП за Федералния резерв в САЩ и 60% за Европейската централна банка (ЕЦБ), пишат Ерик Менгюс, професор 
по икономика в HEC Paris Business School, и Гийом Плантен, професор по анализи в Sciences Po за френският вестник La 
Tribune. 
До момента ниските лихви позволяваха лесно рефинансиране на държавния дълг. Освен това ниската инфлация 
оправдаваше операциите за парична подкрепа на централните банки. 
Но това положение може да приключи с ускоряването през последно време на инфлацията от двете страни на 
Атлантическия океан. Някои наблюдатели, особено в САЩ като икономистът Джон Кокрън и бившият финансов министър 
в администрацията на Бил Клинтън Лари Съмърс, се тревожат за възможностите на централните банки да повишават 
лихвите или да намаляват резервите си, когато това е необходимо за постигане на целта им за стабилност на цените – 
инфлация от около 2% за Фед и ЕЦБ. 
В настоящите условия на увеличаване на дълга държавите могат да се възползват от благоприятна парична политика, която 
води до ускоряване на нивото на инфлацията. Повишаването на цените ще подкопае реалната стойност на държавния дълг 
и следователно ще го направи по-поносим. Затова те биха имали интерес да попречат на всякакви мерки за затягане на 
паричната политика, предприемани от централните банки. 
Тези притеснения показват риск от преминаване от „парична доминация“, при която централната банка не е изправена 
пред никакви бюджетни препятствия за постигане на целта си за стабилност на цените, към „бюджетна доминация“, в 
която паричната политика се стреми на първо място да овладее инфлацията, за да гарантира платежоспособността на 
фискалните власти. 
С такъв преход към бюджетна доминация инфлацията, която в момента е смятана за преходна, може да стане доста по-
трайна и най-вече - по-трудна за овладяване. 
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Игра на котка и мишка 
Обикновено, когато централната банка затяга паричната си политика, ръстът на лихвите увеличава тежестта на държавния 
дълг и затова правителствата трябва да пристъпят към бюджетна консолидация под формата на повишаване на данъците 
или намаляване на държавните разходи. Предвид голямата им задлъжнялост правителствата може вместо това да бъдат 
изкушени да не намаляват дефицитите си, дори да увеличават дълговете си, за да принудят централната банка да промени 
намерението си за затягане на паричната политика. 
Трябва ли да вярваме днес в подобен сценарий? В неотдавнашните си изследвания анализирахме причините едно 
правителство да се насочи към бюджетна доминация или, напротив, да се придържа към паричната доминация. 
В първия случай тази игра беше определена като игра на котка и мишка между правителството и централната банка от 
американския икономист Нийл Уолъс в труда му с Томас Сарджънт, носител на Нобелова награда за икономика през 2011 
г. 
Това е игра, при която двама шофьори насочват колите си една срещу друга, като губещият е този, който първи се отклони 
от траекторията си, за да избегне сблъсъка – по този начин правителството трупа дефицити, докато централната банка 
поддържа рестриктивна парична политика до момента, в който единият отстъпва или чрез фискална консолидация от 
страна на правителството, или чрез инфлация от страна на централната банка. Сценарият на сблъсък, при който никой не 
отстъпва, в случая съответства на спиране на плащанията от държавата. 
Това, което показваме най-вече е, че за бюджетната доминация в играта на котка и мишка правителството трябва да 
изчерпа фискалния си капацитет и да премине към спиране на плащанията. То вече не трябва да има маржове за 
финансиране, както от гледна точка на намаляване на разходите, така и от гледна точка на повишаване на данъците. В 
действителност, тъй като правителството разполага с маржове за корекция, паричната политика може да го насочи към 
фискална консолидация, за да избегне спиране на плащанията. 
Как едно правителство може да се озове в ситуация на изчерпване на фискалния си капацитет? Сътресения като рецесии 
или кризи може да го доведат до такъв резултат чрез намаляване на фискалните приходи или увеличаване на разходите в 
подкрепа на икономиката. 
Показваме също, че фискалните власти може да изчерпат фискалния си капацитет и преднамерено. Вместо консолидация 
правителството може да реши да регистрира значителни дефицити и да наводнява облигационния пазар. 
Значителното натрупване на дълг, което ще произлезе от това, ще принуди централната банка да ускори инфлацията в 
бъдеще, за да намали стойността на дълга и да предотврати спиране на плащанията от държавата. Това може да се случи 
още повече, ако държавният дълг изначално е висок, лихвите са ниски и по-чувствителни към емитиране на държавен дълг 
или бъдещите маржове за фискална корекция са слаби. 
Парадоксът на превантивната инфлация 
Може ли в такъв случай централната банка да наклони везните към парична доминация или поне да намали 
инфлационистката цена, наложена от фискалната доминация? 
Парадоксално централната банка може да има интерес от превантивна инфлация. Ускорявайки настоящата инфлация, 
централната банка намалява реалната стойност на пасиви от миналото и така прави дълго отново поносим за 
правителството. По този начин инфлацията прави скъпа и безполезна стратегия за Пирова победа с неконтролирано 
емитиране на държавен дълг. 
Централните банки следователно трябва да избират между два варианта – или да оставят инфлацията да се ускори леко, 
за да разхлаби бюджетната примка, или да се придържа към ортодоксална парична политика с риск правителствата да 
реагират бурно чрез емитирането на големи количества държавен дълг за изплащане на дълг от миналото. Тази стратегия 
за превантивна инфлация не е съвсем лишена от рискове, тъй като централната банка може да създаде впечатление, че не 
изпълнява целта си за стабилност на цените. 
 
√ Ще има ли кой да застрахова "Северен поток 2"? 
Европейските застрахователи ще бъдат сдържани заради опасенията от нови санкции срещу проекта   
В началото на септември "Газпром" и консорциумът от още пет европейски енергийни компании - Shell, Engie, Uniper, OMV 
и Wintershall DEA, завършиха строителството на спорния газопровод "Северен поток 2". Но с това разправиите около него 
далеч не са приключили. 
След като американски санкции блокираха за година строителните работи, сега проектът отново е заплашен от нови 
проблеми отвъд Океана. 
Въпреки че американският президент Джо Байдън и отиващият си канцлер Ангела Меркел се разбраха за проекта през 
лятото, сега Конгресът отново дискутира санкции срещу замесени в него. Според запознати става въпрос не само за руски 
компании, но и германски и това накара германското външно министерство да коментира, че "санкции между съюзници 
са недопустими". 
Но освен от САЩ, в момента "Северен поток 2" е задържан и от германските власти - сертифициращите органи изчакват 
проектната компания Nord Stream 2AG, регистрирана в Швейцария, да създаде дъщерна компания в Германия, която да 
управлява проекта. Така въвеждането в експлоатация на тръбите се отлага, засега за неопределено време. 
На този фон се появяват още бъдещи проблеми с функционирането на често наричания "токсичен" проект. "Не мисля, че 
някоя застрахователна компания ще се докосне до този проект, докато ситуацията не се изясни", коментира Лей Хансън, 
партньор в адвокатската кантора Reed Smith, пред Ройтерс. 
Заради опасения от санкции от САЩ европейските застрахователи AXA и Zurich, както и презастрахователната компания 
Munich Re, се отказаха да застраховат строителството на "Северен поток 2". В строителството на проекта като застраховател 
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участваше и Lloyd`s of London, но сега от компанията коментират, че са много внимателни със санкциите и не дават отговор 
дали биха участвали отново. 
От Allianz пък заявяват, че нямат практика да коментират своите клиенти, но допълват, че следват "много стриктно всички 
режими със санкции". 
Ако операторът на газопровода не успее да намери застраховател, ще се наложи да поема разходи за нанесени щети, 
забавяния и други, както и много трудно ще намери заемодател при нужда. Един от основните проблеми за 
застрахователите е, че САЩ може да наложи санкции в много кратък период, практиката на Вашингтон е първо да засилят 
натиска чрез санкциите срещу някого при проблем. Затова и очакванията са, че европейските застрахователи ще бъдат 
сдържани на този етап. 
Говорител на Nord Stream 2 AG е категоричен, че всички етапи от работата на "Северен поток 2" са покрити със 
застрахователна полица. Той обаче отказва да назове имената на компаниите, които ги осигуряват, допълва още Ройтерс. 
От "Газпром", който е основен акционер в проекта, също не коментират темата със застраховането. 
Разбира се, "Северен поток 2" може да бъде застрахован и от руска компания, ако липсва желание сред европейските 
застрахователи. Един от тях - RNBC, вече беше наказан за участието си в проекта от страна на САЩ. В момента компанията 
не дава отговор дали би участвала в него отново. 
"Северен поток 2" не само предизвика конфликт между САЩ и Германия, но и разделя страните в ЕС. За критиците на 
проекта, той само ще увеличи европейската зависимост от руския природен газ, а Москва може да го използва и за свои 
геополитически цели. Но газът е необходим за германската икономика, на фона на предстоящото затваряне на ядрените 
мощности и ускорения отказ от въглищата. 
Доскоро изглеждаше, че ситуацията около газопровода се успокоява. Сега обаче напрежението между Русия и Украйна се 
увеличава отново и това засилва опасенията, че Вашингтон отново ще прибегне към санкции към проекта. Подобни са 
настроенията и в Европейския парламент. Лидерът на най-голямата политеческа формация в парламента - ЕНП, Манфред 
Вебер призова в интервю за Bild am Sontag за спиране на "Северен поток 2" при въоръжен конфликт между Русия и 
Украйна. 
Ситуацията е изпитание за НАТО и Запада, допълни още германецът. 
Междувременно напрежението между САЩ и Русия се разпали допълнително от дипломатически скандал. Руските 
служби за сигурност пък съобщиха, че са предотвратили готвен атентат от 23-годишен украински агент, воден от своя 33-
годишен ръководител в украинските служби за сигурност. В допълнение двама други агенти на Киев са събирали данни за 
стратегически обекти в Русия, написа ТАСС. 
Москва е разположила военни части в близост до границата с Украйна и опасенията на наблюдателите са, че се готви 
инвазия. НАТО и САЩ вече предупредиха, че Русия ще "плати висока цена", ако се стигне до агресия. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Политическите ходове 
- Консултациите при президента. Гости: Стойчо Стойчев; Юрий Асланов 
- Какво е бъдещето на ДКК? Гост: Даниела Везиева - служебен министър на икономиката 
- Доходи, пенсии, инфлация и мерките на държавата. Гости: Лъчезар Богданов - икономист; Щерьо Ножаров – 

икономист 
- Каква риба ще сложим на трапезата 

бТВ, „Тази сутрин" 
- За стабилността на банковата система, приемането на еврото и очакваната инфлация? Гост: Димитър Радев - 

управител на БНБ 
- Начало на консултациите при президента? Гости: Валерия Велева; Слави Василев 
- За какво увеличение на пенсиите и заплатите може да се договорят държавата, бизнесът и синдикатите? 
- Колко ще ни струва почивката на Коледа и Нова година 
- Никулден 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Четворна коалиция на хоризонта 
- Има ли още неизвестни за бъдещото управление? Гост: Лена Бориславова - „Продължаваме промяната" 
- Каква част от децата искат да се върнат на училище? 
- Ще има ли тестове за учениците и занапред и как ще стимулираме ваксинирането? Гост: Д-р Стойчо Кацаров - 

служебен министър на здравеопазването 
 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Щети след 2 години онлайн: обратно в клас със страх от провал, дупки в знанията и бягство от реалността 
в. Труд - Бойко Рашков е премиерът в сянка Кирил Петков раздава министерства с всички постове 
в. Телеграф - Боята по шосето изчезва за месец 
в. Монитор - Потребителските заеми 10 пъти по-евтини от бързите кредити 
Водещи заглавия на вътрешните страници 

https://www.investor.bg/sasht/337/a/nova-eskalaciia-v-otnosheniiata-mejdu-rusiia-i-sasht-340881/
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в. 24 часа - Всяка партия сама в министерство, за да е лично отговорна при провал 
в. 24 часа - Жилището с балкон от поне 3 кв. метра 
в. Труд - ББР ударно чисти 90 на сто от кредитните си активи 
в. Труд - Статуетката "Рицар на годината" е при ген. Мутафчийски 
в. Телеграф - Кирил Петков разкри: Министрите си избират заместниците 
в. Телеграф - Учениците с маска и след отрицателен тест 
в. Монитор - Ясни са четири имена в новото правителство 
в. Монитор - 9000 кг риба конфискувани до Никулден 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Първанов: Очаквах в дебатите за програмата сблъсък по политики, но вместотова оставиха много мини, 
които лесно ще взрият коалицията 
в. Труд - Доц. д-р Антоний Гълъбов, пред "Труд": "Промяната" предлагат късно феодална формула за управление 
в. Телеграф - Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма: 6000 стягат куфари за ЧНГ в Египет и 
на Балканите 
в. Монитор - Доц. д-р Спас Ташев от Института за изследване на населението и човека при БАН: Време е истината за 
Македония да излезе от архивите 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Следващата грешка към Скопие предстои 
в. Труд - Кога свърши преходът? 
в. Телеграф - Докато уважаваме камионите, пари за пътища няма да има 
 
√ Предстоящи събития в страната на 6 декември 
София.  

- От 09.00 ч. на "Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе консултации с представители на ПГ на 
"Продължаваме промяната". От 10.15 ч. държавният глава ще приеме представители на ПГ на ГЕРБ-СДС. От 11.30 
ч. ще се проведат консултациите с представители на ПГ на ДПС. От 14.00 ч. президентът ще се срещне и с 
представители на ПГ на БСП. 

- От 10.30 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет Националният съвет за тристранно сътрудничество 
ще проведе заседание. 

- От 11.30 ч. в сградата на Министерство на икономиката на ул. „Славянска" №8 ще бъде подписано споразумение 
между министерствата на икономиката, на туризма и на културата за общи усилия за развитието на креативните и 
рекреативни индустрии. 

- От 10.00 ч. КНСБ и фондация "Фридрих Еберт" организират дискусионен форум "Европейска директива за 
прозрачност при заплащане на труда". 

- От 11.00 ч. на бул. "Ал. Малинов" под АМВР представител на Пътна полиция - ГДНП ще ви даде подробности за 
започваща операция по линия на Roadpol. 

- От 11.00 ч. вляво от арката на Александровска болница, до метростанцията, Доброволците на св. Георги ще 
раздадат обяд на нуждаещи се хора по повод деня на св. Николай Чудотворец. 

- От 18.00 ч. в София Хотел Балкан евродепутатът на ДПС / „Обнови Европа" Илхан Кючюк организира „СОФИЙСКИ 
ФОРУМ ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ", в партньорство с фондация „Либерална интеграция" и Европейския либерален 
форум. 

- От 09.30 ч. Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС ще проведе заседание с първа 
точка в дневния ред „Обсъждане на данните относно притежаваните от кандидата за председател на Върховния 
касационен съд професионални качества по реда на чл. 7.2, раздел II, от Правилата за избор на председател на 
Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и Главен прокурор". 

*** 
Асеновград. 

- От 17.30 ч. кметът на града Христо Грудев ще запали светлините на коледната елха. 
*** 
Бургас 

- От 8.30 ч. в храм „Св. Николай Чудотворец", кв. „Меден рудник" предстои тържествена Света литургия в чест на 
Св. Николай Чудотворец. 

- От 9.00 ч. от пл. "Тройката" ще започне пешеходна обиколка „С „Фара" по шпарца на Бургас". 
- От 9.30 ч. в Културен дом НХК ще започне тържествено заседание на Общински съвет - Бургас. 
- От 10.00 ч. в Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле" ще бъде открит празничен базар - Рибарско коледно 

селце. 
- От 10.00 ч. в Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле" ще бъде открита изложба „От Свети Никола до Дядо 

Коледа", РИМ-Бургас. 
- От 10.30 ч. на площад „Атанас Сиреков" ще започне ритуал по издигане на националния, европейския и общинския 

флаг. 
- От 11.00 ч. в градинката до Часовника ще започне освещаване на Никулденска обредна трапеза. 
- От 11.00 ч. в НЧ "Фар 1946" - Бургас ще бъде открита изложба на спечелилите 1, 2 и 3 място на Втори национален 

конкурс за рисунка и литературна творба, посветен на Никулден. 
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- От 11.00 ч. на пазар "Краснодар" и на пазар "Велека" ще започне Никулденски фолклорен флашмоб с участието на 
ФФ "Тракийче". 

- От 11.30 ч. на Моста ще се проведат демонстрации на ретро дайвинг с автентични костюми от 60-те години. 
- От 12.00 ч. на Моста ще започне ритуал в памет на загиналите моряци и рибари, заупокойна молитва. 
- От 12.00 ч. в Дома на писателя ще започне „Големият шаран" - забавен Никулденски конкурс. 
- От 12.00 ч. в Народно Читалище „Съгласие 1905" - град Българово ще започне тържество по повод 6 декември. 
- От 12.30 ч. в Културен дом НХК ще започне празничен концерт на група "Горещ пясък". 
- От 13.00 ч. на Морска гара корабът „Бургус" ще отплава по направление: „Магазия 1" - КТК „Ченгене скеле". 
- От 13.00 ч. на Морска гара предстои празничен поздрав с корабни сирени. 
- От 13.00 ч. в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще започне „Никулденски усмивки от старите ленти" - 

прожекции на стари анимационни филмчета. 
- От 13.00 до 16.00 ч. в хотел „България" ще се проведе конференция „Български гласове за Европа", която ще бъде 

открита от тримата евродепутати - представители на България в Конференцията за бъдещето на Европа - Ева 
Майдел, Илхан Кючюк и Ангел Джамбазки, ръководителя на Бюрото на Европейския парламент в България Теодор 
Стойчев, кмета на Бургас Димитър Николов и генералния директор на БТА Кирил Вълчев. 

- От 13.30 ч. в Дружеството на художниците - Бургас ще бъде връчена наградата „Художник на годината" и ще бъде 
обявен „Бург на годината". 

- От 13.30 ч. в Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле" предстои освещаване на Никулденски рибен курбан 
и празнична трапеза. 

- От 14.30 ч. в Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле" ще бъдат представени интересни факти за Никулден 
от Бургас и света - съвместно с РИМ- Бургас. 

- От 15.00 ч. в Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле" ще започне празничен Никулденски концерт - с 
участието на Професионален Фолклорен Ансамбъл „Странджа". 

- От 17.00 ч. на сцена "БулевАрт" ще започне детско караоке с Габи и приятели.  
- От 17.00 ч. в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще започне лекция на тема „Най-старите бургазлии - 

снимки от XIX век", с лектор: Митко Иванов. 
- От 18.00 ч. в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще започне „Трънливият път към славата" - истината 

за камерен ансамбъл „Йоан Кукузел" - автор Таня Христова, първият диригент на ансамбъла. 
*** 
Видин. 

- От 9.00 ч. в митрополитската църква „Св. Николай Мирликийски Чудотворец" Видинският митрополит Даниил ще 
оглави Празнична архиерейска света Литургия за Никулден, а след богослужението се предвижда освещаване и 
раздаване на рибен курбан. 

- От 10.15 ч. кметът на общината д-р Цветан Ценков ще присъства на тържествената Света литургия по случай 
Никулден, която ще бъде отслужена в църквата „Св. Николай Мирликийски Чудотворец" в града. 

- От 17.30 ч. на площад "Бдинци" ще бъдат запалени светлините на коледната елха. 
*** 
Габрово. 

- От 11.00 ч. в РИМ-Габрово ще се състои представяне по повод изпълнение на дейностите и символично откриване 
на строителните работи. 

*** 
Годеч/с. Гинци. 

- От 09.30 ч. в църквата „Св. Николай Мирликийски Чудотворец" в село Гинци ще започне празнична св. Литургия, 
след която ще бъде отслужен водосвет и ще бъде раздаден курбан за здраве и успех. 

*** 
Дупница. 

- От 17.30 ч. на пл. "Свобода" кметът на града Христо Алексиев ще запали светлините на коледната елха. 
*** 
Пловдив. 

- От 9.00 ч. в храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец" в кв. „Хр. Смирненски" Пловдивският митрополит 
Николай ще оглави архиерейска света Литургия за Никулден. 

*** 
Ямбол. 

- От 10.30 ч. около православен храм „Св. Николай" ще се проведе традиционно литийно шествие. 
 

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

