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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
БТА 
 
√ АИКБ предлага компенсацията за декември за високите цени на тока за бизнеса да стане 190 лева за мегаватчас 
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ предлага да се използва създаденият вече механизъм за 
компенсиране на високите цени на електроенергията, който важеше за месеците октомври и ноември, и той да важи и за 
декември. Председателят на АИКБ Васил Велев каза по време на вчерашното заседание на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество, че предвид повишената цена на тока компенсацията трябва да се увеличи до 3/4 от цената за 
ноември, което е 190 лева за мегаватчас. Припомняме, че през октомври и ноември компенсацията беше 110 лева за 
мегаватчас. 
Според Велев, дори и при 190 лева компенсация пак ще остане немалка част, която ще създава инфлация. Той добави, че 
има и свърхприходи във Фонда за сигурност на електроенергийната система. Това е една от основните причини за 
свърхприходи в бюджета, "защото едно е ДДС върху 119 лева, друго е върху 408 лева за ноември средна цена". Затова 
Велев счита, че има възможности да се компенсират 630 000 потребители на електроенергия на свободния пазар. Това са 
не само предприятията, но и учрежденията в социалната сфера, детски градини, училища, театри, болници и други. 
Другите средносрочни предложения на АИКБ са от 1 януари в новото ценово решение на КЕВР, в което с голяма вероятност 
ще има увеличение на тока, за оставащите 6 месеца до края на ценовия период да се предвиди реална пазарна цена, а не 
такава, която е в пъти по-ниска. Това би означавало цена от порядъка на 300 лева до края на ценовия период. Съответно 
да бъде предвидено отрицателно задължение към обществото от порядъка на 150 лева, така че крайната цена за 
българските потребители да стане от порядъка на 150 лева за мегаватчас. Цената за износ няма нужда да се компенсира с 
отрицателно задължение към обществото, така че генериращите мощности ще продължат да имат добра печалба и 
приходи за страната. 
АИКБ настояват още предприятията от енергоинтензивната индустрия да имат същите условия както тези, които имат тези 
предприятия в ЕС. 
 
БНР 
 
√ Бизнесът иска подпомагане и през декември заради скъпия ток  
Бизнесът настоява за подпомагане заради високите цени на електроенергията и през декември. Това обяви председателят 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.  
За октомври и ноември около 630 000 компании имаха право на компенсация от 110 лева за мегават час, припомни Велев, 
според когото скъпият ток е в основата на инфлацията у нас: 
„Това, което предлагат работодателите, е компенсацията за месец декември да бъде 190 лв., да бъде увеличен размерът 
ѝ, тъй като нараснаха цените на електроенергията“. 
 
В. Банкеръ 
 
√ Работодателските организации искат 190 лева компенсации за тока 
Главното достойнство в промените на трите закона - за ДДС, за корпоративното подоходно облагане и за акцизите и 
данъчните складове, е, че те са малко и че са свързани с хармонизиране на българското законодателство с европейското. 
Това обяви Васил Велев, представляващ Асоциацията на организациите на българските работодатели след Националния 
съвет за тристранно сътрудничество, на който се обсъждаха промените в трите закона, и който се проведе на 6-и декември 
в сградата на Министерския съвет. 
Васил Велев добави, че от пет представителни организации, членуващи в Асоциацията и взели отношение към 
обсъжданите промени, четири са ги подкрепили, а една се е въздържала. Велев обаче не уточни кои са организациите. 
По повод предложеното от потенциалния финансов министър Асен Василев съкращаване на държавната администрация 
с 15%, Велев коментира, че една трета от тези 30 000 души са пенсионери и могат да продължат да работят като 
консултанти със сигурен доход. 
Друга една трета са незаети позиции. По този начин служителите, които ефективно биха могли да бъдат съкратени, са от 
порядъка на 10 хил. души, подчерта Васил Велев. 
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"Но дори и да са 30 000 души - в страната ни има работа и при желание тези хора могат да бъдат преквалифицирани и да 
им се предложат позиции в икономиката, в реалния сектор. Всяка година на пазара на труда ние губим от порядъка на 45 
хил. души" - обърна внимание представителят на Асоциацията на работодателите. 
Той обяви и че от Асоциацията му са поискали да продължи програмата за компенсиране на небитовите потребители. 
Става дума за 630 хил. потребители на електроенергия на свободния пазар, които се компенсират заради свръхвисоките 
цени на електроенергията. Програмата бе за октомври и ноември, като компенсацията бе в размер на 110 лева на 
мегаватчас. 
"Все още не е обявено продължаване на програмата за декември, а месецът вече започна" - алармира Велев. 
Предложението на работодателите е компенсацията за месец декември да бъде увеличена на 190 лева, тъй като цените 
на електроенергията са нараснали. 
"Предложихме и от 1 януари да се изработи ново ценово решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, което 
да се съобрази с реалностите и прогнозната пазарна цена. Тя би могла да предложи цена от порядъка на 300 лв. за целия 
ценови период за зимните месеци, така че цената за вътрешните потребители да е 150 лв., за да може генериращите 
мощности да продължат да имат добра печалба. 
Това може да бъде финансирано за сметка на свръхпечалбите на производителите на електроенергия, свръхприходите 
във Фонда за сигурност на електроенергийната система и със свръхприходите в бюджета от увеличения в пъти Данък върху 
добавената стойност. 
"Това е начинът да се удържи инфлацията, която е 6% за октомври, а за ноември и декември се очаква да се повиши още 
повече" - обърна внимание Велев и продължи: "Хубавото е, че пари за компенсации има, тъй като ние произвеждаме само 
7% от електроенергията на основата на природен газ, чиято цена е поскъпнала и която е основната причина за високите 
цени в цяла Европа. Но българската енергетика е на база местни суровини - включително атомно гориво. Така че 
свръхпечалбите от тези високи цени остават в страната и те могат да бъдат източник за компенсиране на потребителите, 
за удържане на инфлацията, за предпазване от съкращения".  
 
Pariteni.bg 
 
√ Бизнесът иска да бъде подпомогнат и през декември заради скъпия ток 
Компенсацията трябва да се увеличи до 3/4 от цената за ноември, което е 190 лева за мегаватчас 
Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага и през декември да се използва създаденият вече механизъм 
за компенсиране на високите цени на електроенергията, който важеше за месеците октомври и ноември.  
Председателят на АИКБ Васил Велев заяви по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, 
че предвид повишената цена на тока, компенсацията трябва да се увеличи до 3/4 от цената за ноември, което е 190 лева 
за мегаватчас. 
Припомняме, че през октомври и ноември компенсацията беше 110 лева за мегаватчас. 
Според Велев, дори и при 190 лева компенсация пак ще остане немалка част, която ще създава инфлация. Той добави, че 
има и свърхприходи във Фонда за сигурност на електроенергийната система. Това е една от основните причини за 
свърхприходи в бюджета, "защото едно е ДДС върху 119 лева, друго е върху 408 лева за ноември средна цена". Затова 
Велев счита, че има възможности да се компенсират 630 000 потребители на електроенергия на свободния пазар. Това са 
не само предприятията, но и учреждения в социалната сфера, детски градини, училища, театри, болници и други. 
Другите средносрочни предложения на АИКБ са от 1 януари в новото ценово решение на КЕВР, в което с голяма вероятност 
ще има увеличение на тока, за оставащите 6 месеца до края на ценовия период да се предвиди реална пазарна цена, а не 
такава, която е в пъти по-ниска. 
Това би означавало цена от порядъка на 300 лева до края на ценовия период. Съответно да бъде предвидено отрицателно 
задължение към обществото от порядъка на 150 лева, така че крайната цена за българските потребители да стане от 
порядъка на 150 лева за мегаватчас. Цената за износ няма нужда да се компенсира с отрицателно задължение към 
обществото, така че генериращите мощности ще продължат да имат добра печалба и приходи за страната. 
АИКБ настояват още предприятията от енергоинтензивната индустрия да имат същите условия както тези, които имат тези 
предприятия в ЕС. 
 
Дарик 
 
√ Искат по-голяма компенсация за високите цени на тока през декември 
Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага и през декември да се използва създаденият вече механизъм 
за компенсиране на високите цени на електроенергията, който важеше за месеците октомври и ноември. Председателят 
на АИКБ Васил Велев заяви по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, че предвид 
повишената цена на тока, компенсацията трябва да се увеличи до 3/4 от цената за ноември, което е 190 лева за мегаватчас. 
Припомняме, че през октомври и ноември компенсацията беше 110 лева за мегаватчас. 
Според Велев, дори и при 190 лева компенсация пак ще остане немалка част, която ще създава инфлация. Той добави, че 
има и свърхприходи във Фонда за сигурност на електроенергийната система. Това е една от основните причини за 
свърхприходи в бюджета, "защото едно е ДДС върху 119 лева, друго е върху 408 лева за ноември средна цена". Затова 
Велев счита, че има възможности да се компенсират 630 000 потребители на електроенергия на свободния пазар. Това са 
не само предприятията, но и учреждения в социалната сфера, детски градини, училища, театри, болници и други. 
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Другите средносрочни предложения на АИКБ са от 1 януари в новото ценово решение на КЕВР, в което с голяма вероятност 
ще има увеличение на тока, за оставащите 6 месеца до края на ценовия период да се предвиди реална пазарна цена, а не 
такава, която е в пъти по-ниска. 
Това би означавало цена от порядъка на 300 лева до края на ценовия период. Съответно да бъде предвидено отрицателно 
задължение към обществото от порядъка на 150 лева, така че крайната цена за българските потребители да стане от 
порядъка на 150 лева за мегаватчас. Цената за износ няма нужда да се компенсира с отрицателно задължение към 
обществото, така че генериращите мощности ще продължат да имат добра печалба и приходи за страната. 
АИКБ настояват още предприятията от енергоинтензивната индустрия да имат същите условия както тези, които имат тези 
предприятия в ЕС. 
 
24 часа 
 
√ АИКБ предлага 190 лв. помощ за небитовите потребители на ток за декември 
Продължаване на мярката за компенсация на небитовите потребители на ток на свободния пазар за декември предложи 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
Работодателите искат още и увеличаване на помощта до 190 лв. За октомври и ноември тя беше 110 лв., но за декември 
няма предвидена помощ, докато цените на тока продължават да се вдигат. Предложението беше направено по време на 
заседание на Съвета за тристранно сътрудничество. 
АИКБ предлагат и въвеждане на праг - в резултат на компенсирането да няма цена под 150 лв. Те искат също от 1 януари, 
ако КЕВР вземе ново ценово решение за оставащите 6 месеца, както се очаква, прогнозната цена да е около 300 лв., така 
че да е съобразена с реалността. В същото време за компенсация да се предвиди 150 лв. отрицателна такса задължение 
към обществото за вътрешното потребление. Освен това и двете мерки могат да се компенсират от свръхпечалбата на АЕЦ 
"Козлодуй", както и от Фонд "Сигурност на електроенергийната система". 
 
В. Монитор 
 
√ Тристранката не успя да се договори за по-ниско ДДС  
Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна пълно единодушение относно проекта на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност. Най-важната част от дискусията бе намаляването на ДДС 
от 20 на 9% за широк кръг от стоки. 
Припомняме, че намалената ставка бе приета миналата година, вследствие на COVID пандемията. С данък от 9% се облагат 
бебешките храни и пелени, автобусните превози, сервираните храни в заведенията и част от туристическите услуги, които 
бяха извън намаления обхват преди пандемията. С по-нисък ДДС са още доставката на книги и печатни материали и 
използването на спортни съоръжения. Планирано ставката да бъда запазена до края на годината, но от Министерството 
на финансите предлагат тя да бъда продължена до приключването на пандемията. 
От Асоциацията на индустриални капитал в България (АИКБ) подкрепиха проекта на Закона. Според председателя на АИКБ 
Васил Велев би спестило разходи на държавата, удължаването на срока за намалена ставка ДДС също получили 
одобрение. От АИКБ отправиха и предложение тя да остане постоянна за книгите, за да насърчи четенето. Следва да бъде 
обмислен и по-нисък данък за ваучерите за храна. От Българската стопанка камара (БСК), Съюз на стопанската инициатива 
и Българската търговска-промишлена палата (БТПП) също одобриха измененията и допълненията в Закона за ДДС. От БСК 
предложиха да храните и безалкохолните напитки също да бъдат с по-нисък ДДС. По думите на зам.-министъра на 
финансите Людмила Петкова обаче това би струвало на бюджета 1 250 000 000 лева. Конфедерацията на независимите 
кандидати в България (КНСБ) и КТ „Подкрепа”  обаче изразиха своето недоволство по отношение на предложенията. 
Според Любомир Костов от КНСБ бизнесът може да бъде подпомаган през разходите, но не и през приходите на бюджета. 
Именно поради тази причина от Конфедерацията предлагат обща ставка в размер на 15 на сто.  От „Подкрепа” пък 
определиха намаляването на ДДС за ресторантите като „подарък, направен през данъчната система.  
В рамките на срещата синдикати и работодатели постигнаха пълно съгласие по отношение на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и по този на Закона за акцизите и данъчните складове. КНСБ 
предложи увеличение на корпоративния данък на 15% с цел той да бъде превърнат в данък печалба, от КТ "Подкрепа" пък 
поискаха корпоративният данък да бъде увеличен на 15 на сто, тъй като по този начин държавата ще има повече средства 
за социални разходи и мерки в подкрепа на засегнатите от пандемията сектори. Единствено Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) не даде своята подкрепа по отношение на Закона за акцизите и 
данъчните складове. По думите на ресорния министър по този начин ще бъдат въведени няколко европейски директиви - 
за определяне на общия режим за облагане с акциз, за изменение на директивата за хармонизиране структурите на 
акцизите върху алкохола и алкохолните напитки, за изменение на ДДС директивата относно общия режим на облагане с 
акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на ЕС. 
След приключване на гласуването по предварително обявените точки, от АИКБ направиха предложение вече създаденият 
механизъм за компенсиране на високите цени на електроенергията, валиден за месеците октомври и ноември, да важи и 
за декември. Нейният размер също следва да бъде увеличен от 110 на 190 лева на мегаватчас (три четвърти от свръхцената 
за ноември) 
"Само за месец АЕЦ "Козлодуй" печели над 300 000 000 лева - печалба, която надхвърля планираната", коментира Велев, 
като допълни, че именно това е един от начините за компенсиране на бизнеса. Налични са и допълнителни средства във 
Фонда за сигурност на електроенергийната система. По този начин ще има възможност да се компенсират 630 000 
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потребители на електроенергия на свободния пазар, сред които предприятията, учрежденията в социалната сфера, детски 
градини, училища, театри и болници. Другите средносрочни предложения на АИКБ са от 1 януари в новото ценово решение 
на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да се предвиди реална пазарна цена, а не такава, която е в пъти по-
ниска. Според него това би означавало цена от порядъка на 300 лева до края на ценовия период - отрицателно задължение 
към обществото от порядъка на 150 лева и крайна цена за българските потребители - 150 лева за мегаватчас.  
 
News.bg 
 
√ Бизнесът поиска 190 лв. компенсация за цените на тока за декември  
Асоциацията на работодателите в България отново поиска мерки в подкрепа заради високите цени на борсовия ток. Това 
се случи на Тристранния съвет, който се провежда в Министерски съвет и на който се обсъждат промени в три данъчни 
закона. 
Васил Велев от АИКБ, който бе на обсъжданията, направи предложението в самото начало на заседанието, а след края му 
изложи мотивите. 
Бизнесът предлага удължаване на програмата за небитовите потребителите, които са 630 000 на свободния пазар заради 
високите цени на елекртическата енергия. Предложението на служебния кабинет е за октомври и ноември - компенсация 
със 110 лв. на час, а бизнесът предлага за декември - тя да е 190 лв. Велев представи таблица на цените на тока, а по думите 
му - "всичко под чертата е свръхцена, която генерира инфлация". За октомври и ноември има частично компенсиране, но 
декември не може да има цена по-ниска от 190 лв., отнасяща се и за фирмите с дългосрочни договори, поясни Васил Велев. 
Работодателите предлагат и от 1 януари да се разработи ново ценово решение на КЕВР и да се съобрази и прогнозната 
цена - вместо 119 лв. да е от порядъка на 300 лв.- това е начинът да се удържи инфлацията, която е била 6% за 
октомври. Ноември има допълнителен ръст в цените на електрическата енергия - 3.5 пъти, за декември - се очаква още по-
висок ръст - 4 пъти. Пари за компенсация има, произвеждаме само 7% от електрическа енергия на основата на природен 
газ. Свръхпечалбата остава в цената, което е ограбване на труда на хората, които работят цял месец, бяха доводите на 
Велев. Той даде за пример, че най-високите цени на тока са в ЕС, а в САЩ, например са 40-50 долара, в България - 250 
долара за мегават/часа. Това влошава европейската конкурентоспособност, защото българските страни имат механизъм 
чрез дългосрочни договори и промени на правителството, които ограничават цената до 180 лв. на мегаватчас. Всичко се 
взема от приходите за продажба, предлагаме да се използва в механизма за компенсиране на високите цени за октомври-
ноември, добави Васил Велев. 
Само за един месец АЕЦ "Козлодуй" печели над 300 млн. лв, свръхпечалба над планираната, годишната печалба е била 1.6 
млрд. лв. - посочи още той, уточнявайки, че това е единият от източниците за компенсиране и една от основните причини 
за свръхприходиране на бюджета. 
Още две предложения направи Васил Велев - от 1 януари в ново решение на КЕВР да се предвиди реална пазарна цена в 
пъти по-ниска от определената. Това би означавало цена от порядъка на 300 лв. целия ценови период за зимните месеци, 
така че цената за вътрешните потребители да е 150 лв., за да може генериращите мощности да продължат да имат добра 
печалба. 
Последното предложение касае енергоинтензивната индустрия - допълнителен режим в съответствие с европейските 
политики за облекчения за ВЕИ и компенсация за енергоинтензивната индустрия. Искаме българските предприятия да 
имат същите условия, заключи Велев. 
Ваня Григорова, КТ "Подкрепа", предложи да се прецени кои от предприятията имат нужда, кои изнасят на международния 
пазар и имат цени, достатъчно високи и да се подкрепят обществените структури. Те трябва да бъдат подкрепени за 
разлика от бизнеси, които не са в трудно състояние, смята тя. Изказване имаше и от страна на ССИ - които официално 
подкрепиха предложенията на работодателите. 
 
√ Съкращението на чиновници ще помпа ли безработицата?  
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 студиото на 
БТВ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Според него със 
съкращаване на администрацията няма да се постигне сериозен ръст на безработицата, тъй като така или иначе има остър 
недостиг на работници и специалисти. "Стига да искат да работят, тези хора могат да се преквалифицират и да си намерят 
работа", смята Велев. 
От синдикатите обаче питат правен ли е анализ и защо точно 15% ще се съкращават. 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, заяви от своя страна Любослав Костов от КНСБ. Той иска да се говори с всички социални партньори, това означава 
и с тях, синдикатите, и пита дали тези хора ще имат алтернативна заетост, ще има ли за тях преквалификация. Според 
него едно такова съкращение само ще влоши качеството на услугата, което и без това не е високо. Синдикалистът е сигурен, 
че безработицата ще се помпа при съкращаване на администрацията с от 0.5% до 1%. 
Представителите на работодателите и синдикатите коментираха и намерението за увеличение на минималната работна 
заплата. 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. 
"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 
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туризма са под 1000 лева. На едното и на другото място една и съща минимална работна заплата е напълно неадекватно", 
отбеляза Васил Велев. 
 
В. Труд 
 
√ Васил Велев: Отдавна е време за съкращения в администрация 
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 каза за бТВ 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“, допълни още Велев. 
„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. В България 
не е така, защото и със 710 лева няма да постигнем заплатата, която дават в Германия, например“, смята обаче Любослав 
Костов от КНСБ. 
„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“, 
каза Васил Велев. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев: Отдавна трябваше да се намали държавната администрация. КНСБ: А защо с 15% 
Ниe кaтo нaceлeниe нaмaлявaмe вcякa гoдинa oт пoрядъкa нa 45 000 – 50 000 души, a aдминиcтрaциятa ни рacтe. Тoвa e 
aбcoлютнo нeecтecтвeнo и нeнoрмaлнo, каза прeдceдaтeлят нa AИКБ. 
„Oтдaвнa e врeмe зa cъкрaщeния в aдминиcтрaция. Ниe кaтo нaceлeниe нaмaлявaмe вcякa гoдинa oт пoрядъкa нa 45 000 – 
50 000 души, a aдминиcтрaциятa ни рacтe. Тoвa e aбcoлютнo нeecтecтвeнo и нeнoрмaлнo“. Тoвa кoмeнтирa в ефира на Би 
Ти Ви прeдceдaтeлят нa Acoциaциятa нa индуcтриaлния кaпитaл в Бългaрия (AИКБ) Вacил Вeлeв. 
„Нямa дa имa ръcт нa бeзрaбoтицaтa пo тaзи причинa, имa ocтър нeдocтиг нa рaбoтници и cпeциaлиcти. Cтигa дa иcкaт дa 
рaбoтят, тeзи хoрa мoгaт дa ce прeквaлифицирaт и дa cи нaмeрят рaбoтa“, кaзa oщe тoй. А повод за коментара му бе 
заявеното от cъпрeдceдaтeлят нa „Прoдължaвaмe прoмянaтa“ Aceн Вacилeв, чe ce прeдвиждaт 15% cъкрaщeния в 
държaвнaтa aдминиcтрaция дo крaя нa 2022 година. 
„Някoй прaвил ли e aнaлиз зaщo 15% щe ce cъкрaтят? Никoй нe e прaвил никaкви рaзчeти, нe e питaл НAП, нитo НOИ кoлкo 
дa ce вдигaт пeнcиитe и кoлкo ocигурoвкитe. Хвърлят ce eдни чиcлa, бeз дa ce прaвят aнaлизи. Трябвa дa ce гoвoри c вcички 
coциaлни пaртньoри, дaли тeзи хoрa щe имaт aлтeрнaтивнa зaeтocт, имa ли нуждa oт прeквaлификaция. Тoвa щe влoши ли 
кaчecтвoтo нa уcлугaтa, кoeтo и бeз тoвa нe e тoлкoвa виcoкo, кoлкoтo ни ce иcкa. Тeзи чиcлa ca нeaргумeнтирaни“, cмятa 
oбaчe Любocлaв Кocтoв oт КНCБ. 
Пo думитe му първoнaчaлнo e зaявeнo, чe cъкрaщeниeтo щe бъдe дo крaя нa мaндaтa, a ceгa дo крaя нa cлeдвaщaтa гoдинa. 
C 0,5% дo 1% щe нaрacтвa кoeфициeнтът нa бeзрaбoтицaтa, пocoчи тoй. 
Прeдcтaвитeлитe нa рaбoтoдaтeлитe и cиндикaтитe кoмeнтирaхa и нaмeрeниeтo зa увeличeни нa минимaлнaтa рaбoтнa 
зaплaтa. 
„Прaвилният пoдхoд зa нac e минимaлнитe рaбoтни зaплaти дa ce дoгoвaрят oт брaншoвитe oргaнизaции нa рaбoтoдaтeли 
и cиндикaти и дa ca рaзлични зa рaзличнитe икoнoмичecки дeйнocти. Зaплaтитe в IT ceктoрa нaпримeр гoнят 4000 лeвa, a в 
туризмa ca пoд 1000 лeвa. Нa eднoтo и нa другoтo мяcтo eднa и cъщa минимaлнa рaбoтнa зaплaтa e нaпълнo нeaдeквaтнo“, 
oтбeлязa Вacил Вeлeв. 
Cпoрeд КНCБ минимaлнaтa зaплaтa трябвa дa бъдe зaплaтa зa издръжкa, кoятo дa oтрaзявa издръжкaтa нa живoтa. 
„В Бългaрия нe e тaкa, зaщoтo и cъc 710 лeвa нямa дa пocтигнeм зaплaтaтa, кoятo дaвaт в Гeрмaния, нaпримeр“, пocoчи 
Любocлaв Кocтoв. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Първи председателски съвет в парламента - ще се влиза ли със зелен сертификат  
Първи председателски съвет в парламента ще се проведе днес. 
Депутатите трябва да вземат решение за достъпа до сградата и дали там ще е необходим зелен сертификат. 
Засега е ясно, че ГЕРБ-СДС най-вероятно ще подкрепят идеята, а "Възраждане" са твърдо против. 
Най-голямата парламентарна група - тази на "Продължаваме промяната", днес ще вземе решение по казуса. 
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√ Тристранният съвет обсъди промени в три данъчни закона 
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промени в три данъчни закона, с които до края на пандемията 
се удължава мярката за намалено ДДС на определени стоки и услуги, премахване на акциз и промяна в корпоративното 
подоходно облагане. 
Съветът не постигна съгласие по основния въпрос - да бъде удължена мярката, с която се намалява ДДС от 20% на 9% за 
някои стоки и услуги, като мотивът им е, че така хазната ще бъде ощетена с около половин милиард лева. 
Бизнесът поиска освен промени в данъчните закони Тристранният съвет да обсъди и за подкрепа заради високите цени на 
борсовия ток. 
Синдикатите поискаха да бъдат запознати с бюджетната прогноза за 3-годишния период, но социалният министър Гълъб 
Донев не се съгласи с мотива, че когато Министерството на финансите е готово, ще го внесе в Тристранката. 
Беше постигнато съгласие по закона за корпоративното доходно облагане. 
КТ "Подкрепа" поискаха корпоративният данък да бъде увеличен на 15%, а КНСБ - на 12%, но има общо съгласие за 
превръщането му в данък печалба. Мотивите им са, че така държавата ще има повече средства за социални разходи и за 
мерки в подкрепа на сектори. 
Не на последно място бяха коментирани и мерките в подкрепа на бизнеса. Работодателите предложиха помощта за 
индустрията през декември да е в размер на 198 лв. на мегават час използван енергия. 
 
√ Три министерства със споразумение за повишаване конкурентоспособността у нас 
Три министерства подписаха Споразумение за сътрудничество и така поставиха началото на общи усилия за развитието на 
креативните и рекреативните индустрии на България. Подписването на споразумението между министрите на 
икономиката, на туризма и на културата дава възможност за повишаване конкурентоспособността на бизнеса в България. 
Министърът на икономиката Даниела Везиева заяви, че ще бъдат разработвани политики и ще се подпомагат 
международните такива по отношение на креативните и рекреативните индустрии. Идеята е чрез работата на 
Консултативен съвет, част от който са представители на министерствата и на неправителствени организации, да се скъси 
диалогът между бизнеса и институциите. 
"Очакванията са през агенциите за малки и средни предприятия, агенциите за насърчаване на инвестициите и 
търговските представители на България за света бизнесът да може да се развива не само у нас, но и по света", 
изтъкна Везиева. 
Министърът на туризма Стела Балтова от своя страна заяви, че чрез реализирането на идеята ще се даде ново измерение 
на стратегията за интелигентна специализация на България. По думите ѝ конкретно в сектор "Туризъм" има многообразие 
от природни ресурси, но и от туристически продукти, включително културен, исторически, религиозен, фестивален, 
събитиен туризъм. 
"По време на тези видове туризъм и по-специално на събитийния туризъм и на фестивалния туристите имат 
възможност да създават самите те нова стойност и нови туристически продукти и по този начин да помагат в 
развитието на местните общности. Затова сме убедени, че тази инициатива ще даде нов тласък на креативните и 
рекреативни индустрии в България", допълни Балтова. 
Културният министър проф. Велислав Минеков увери, че Министерството на култура получава ангажимент, над който ще 
следят и ще бдят до последния ден. 
След подписване на споразумението бяха наградени и най-успешните проекти в сферата на културните, творческите и 
рекреативните индустрии в тематична област "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" по програма 
ОПИК 2014-2020 г. 
 
√ Проф. Ангел Димитров: РСМ не е готова да започне преговорите за членство в ЕС 
"Едва ли има държава, която да желае повече от България, приемането на Република Северна Македония в Европейския 
съюз. Но винаги има едно голямо "но", то се определя от подготовката на страната кандидат. Иска ми се да кажа, че 
РСМ е готова да може да започнат преговорите по въпроса, но не виждам основания за това", каза в "Денят започва 
проф. Ангел Димитров, съпредседател на съвместната историческа комисия между България и Република Северна 
Македония. 
В четвъртък ще бъде следващото заседание на съвместната историческа комисия. 
"Ще обсъждаме това, което говорим вече 5 заседания подред. Затънахме в 10-11 век – краят на Първото българско 
царство, времето на Цар Самуил и неговите наследници. Не остава време да говорим за общото честване на двете 
държави на Гоце Делчев", допълни проф. Димитров. 
По думите му има нежелание от страна на РСМ да се работи според характерните за всяка наука принципи. Характерното 
за историческата наука е позоваването и уважението към фактите, изворите. 
"За тях това е хлъзгав терен, защото няма нито едно историческо свидетелство, в което да се говори за 
съществуване на македонски народ, македонска държава и Самуил да е македонски цар, с което да започнем сериозна 
дискусия", каза още проф. Димитров. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ Нови изисквания за влизане във Великобритания 
От днес във Великобритания са в сила нови, по-строги мерки за влизане в страната. 
Всички пристигащи на Острова ще трябва да представят отрицателен PCR или антигенен тест, независимо какъв е 
ваксинационният им статус. 

https://bntnews.bg/news/prof-angel-dimitrov-rsm-ne-e-gotova-da-zapochne-pregovorite-za-chlenstvo-v-es-1177807news.html
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Тестът трябва да бъде направен не по-рано от 48 часа преди заминаване. Изискването е в сила и за деца над 12 години. 
Пътуващите ще трябва и да резервират предварително PCR тест, който да бъде направен на втория ден от пристигането 
им. 
 
БНР 
 
√ Радев продължава консултациите с парламентарните групи в 47-ото НС 
Президентът Румен Радев продължава политическите консултации с парламентарните групи в 47-ото Народно събрание 
преди да връчи първи проучвателен мандат за съставяне на правителство. Днес държавният глава ще разговаря поотделно 
с три от формациите в новия парламент. 
"Провеждаме третия цикъл консултации за съставяне на правителство тази година. Надявам се да бъде последен", каза 
президентът Румен Радев по време на вчерашните си отделни срещи с представители на "Продължаваме промяната", 
ГЕРБ-СДС, ДПС и БСП: 
 "Очакванията на обществото ни са за редовно правителство". 
Първи на днешните разговори на "Дондуков" 2 са от парламентарната група на "Има такъв народ" - една от четирите партии 
в евентуален бъдещ коалиционен кабинет с мандата на "Продължаваме промяната". От "Има такъв народ" декларираха, 
че ще работят за съставяне на правителство, потвърди го след изборите и лидерът на партията Слави Трифонов: "Защото 
на България ѝ е необходимо правителство, което е встрани и е различно от правителството, което управляваше дотук 12 
години". 
Има ли надежда за стабилно управленско мнозинство? Отговор на този въпрос се очаква и от обединението 
"Демократична България", чиито представители ще бъдат втори на днешните консултации при президента. Формацията 
преговаря за участие в бъдещ кабинет. Председателят на парламентарната група Христо Иванов: 
"Ние ще дадем своя принос за съставяне и излъчване на правителство. Как точно ще го направим, зависи от преговорите. 
Освен отстояването на нашите приоритети, на програмите, които имаме, е добре да си спомняме понякога, че можем да 
помогнем, правейки крачка настрани, ако не и назад". 
Последната среща на президента в рамките на политическите консултации е с представителите на "Възраждане". 
Председателят на групата Костадин Костадинов: 
"Започва да тече последният срок, в който България може да се оттласне от дъното и е крайно време българската политика 
да бъде направлявана от достойни мъже". 
След политическите консултации със седемте партии предстои президентът да реши кога ще връчи мандат за съставяне 
на правителство на най-голямата парламентарна група - тази на "Продължаваме промяната". 
 
√ Националният иновационен форум ще обсъди преките чуждестранни инвестиции 
Преките чуждестранни инвестиции в България ще са темата годишния доклад, който ще бъде представен в рамките на 17-
тото издание на Националния иновационен форум. По традиция, форумът ще отличи и "Иновативно предприятие на 
годината". 
Тази година виртуално Националният иновационен форум ще се проведе с тема "Възстановяване и устойчивост чрез 
иновации". 
Оценката на иновационния потенциал в българската икономика по традиция ще направи годишния доклад "Иновации БГ-
21" с фокус върху преките чуждестранни инвестиции. 
Сред гостите на форума ще бъдат президентът Румен Радев, председателя на Фондация "Приложни изследвания и 
комуникации" Огнян Шентов, ръководителят на представителството на фондация "Конрад Аденауер" в България Торстен 
Гайслер и Руслан Стефанов - координатор на група "Иновации БГ". 
В събитието ще участват и представители на бизнеса, носители на наградата "Иновативно предприятие на годината". За 
отличието тази година ще се борят 21 компании сред повече от 90 номинирани. 
 
√ МЗ: Само 7 области остават в тъмночервената Covid зона 
Само 7 области в страната остават в тъмночервената зона по показател 14-дневна заболяемост на 100 хил. 
души  население. Това са областите Враца, Габрово, Монтана, Перник, Русе, Софийска област и София–град. Това съобщиха 
от Министерството на здравеопазването. 
В жълтата зона, със заболяемост до 250 на 100 хил. души население, освен област Кърджали вече е и област Силистра. 
В червената зона, където 14-дневната заболяемост е от 250 до 500 на 100 хил. души, към днешна дата се намират областите 
Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, 
Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. 
Спада и заетостта на болничните легла за пациенти с Covid-19. Към 5 декември 2021 г. 38% са свободните легла. 38,6% са 
свободните легла за консервативно лечение на пациенти с коронавирусната инфекция, а от интензивните легла в страната 
свободни са 32,3%. 
 
√ Министерството на туризма връчва шестите годишни награди 
Министерството на туризма ще връчи на официална церемония шестите годишни награди в туризма. 
Домакин на церемонията е министърът на туризма Стела Балтова. 
Очаква се сред официалните гости да бъдат вицепрезидентът Илияна Йотова, министрите на икономиката, на културата, 
на земеделието, храните и водите и на правосъдието. 
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За събитието са поканени посланици, кметове, представители на туристическия бизнес, работодателските организации и 
медии. 
Победителите в годишните награди в туризма се оценяваха в 10 категории чрез онлайн гласуване в интернет платформа.  
 
√ Обсъждат бъдещето на трансатлантическите отношения на конференция в София 
На конференция в София ще бъде обсъдено бъдещето на трансатлантическите отношения.  
Форумът е организиран от платформата за дебати „Софийски форум за сигурност“. 
В конференцията ще участва заместник-министърът на външните работи Тодор Чуров и експерти от Франция, Румъния, 
Полша.  
 
√ Управителният съвет на БНБ потвърди нивото на банковия капиталов буфер за системен риск 
На проведено на 3 декември 2021 г. заседание Управителният съвет на БНБ определи капиталов буфер за системен риск в 
размер на 3% за всички банки, приложим за всички експозиции в Република България, съобщават от БНБ в понеделник. 
Текущият преглед на вътрешноприсъщите за банковата система рискове и влиянието на външната среда показва запазване 
на дългосрочни макропруденциални и системни рискове в банковия сектор. Оценените рискове и фактори могат да имат 
усилващ ефект за потенциално негативно въздействие върху устойчивостта на банковата система, което обуславя 
запазване на натрупания капиталов резерв чрез потвърждаване на нивото и обхвата на буфера за системен риск, посочват 
още от централната банка. 
От БНБ посочват, че оповестяването на решението се извършва след уведомлението до Европейския съвет за системен 
риск и компетентните и определените органи на съответните държави членки. 
Решението на УС на БНБ е взето при спазване на заложените процедури за макропруденциални инструменти с 
Европейската централна банка съобразно регламент на Съвета на ЕС от 15 октомври 2013 година за възлагане на 
европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над 
кредитните институции. 
 
√ Управителят на БНБ: Инфлацията през 2022 г. ще бъде поставена под контрол, макар и на по-високи нива 
През 2022 година инфлацията в нашата страна ще бъде поставена под контрол и ще бъде стабилизирана, макар и на по-
високи от очакваното нива, заяви управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за bTV по случая Деня на банкера, 6-и 
ноември. Въпреки растящата инфлация обаче нашата банкова система е стабилна, подчерта той. 
Според него присъединяването ни към еврозоната ще допринесе за увеличаване на доходите и уточни, че курсът на лева 
към еврото, който ще се използва при преминаване към общоевропейската валута ще остане на настоящото фиксирано 
ниво от 1,95583 лева за едно евро. 
Управителят на БНБ отбеляза, че влоговете на хората в левове автоматично ще преминат в евро при влизането на България 
в еврозоната и двете валути ще могат да се използват паралелно за сравнително кратък период – около месец, като 
първоначално цените ще се обявяват и в евро, и в лева. Влоговете на хората в левове автоматично ще преминат в евро при 
влизането ни в еврозоната, посочи още Димитър Радев. Процесът по обявяването на цените в левове и в евро ще започне 
шест месеца преди влизането на страната в еврозоната и ще продължи една година след това, посочи още управителят на 
БНБ. 
Той уточни, че бюджетният дефицит е един от критериите, които могат да спрат присъединяването към еврозоната, но по 
този показател нашата страна е в много добри изходни позиции. 
Шефът на централната ни банка също така отбеляза, че по време на коронавирусната пандемия има увеличаване на 
банковите влогове. "Депозитите се увеличаваха още преди кризата, увеличават се и по време на кризата, като хората 
действително са притеснени и спестяват. От друга страна – нямат инвестиционни възможности", заяви пред bTV Димитър 
Радев и добави: "Явно хората имат доверие в банковата система, щом държат парите си в банка". 
Управителят на БНБ отбеляза, че има скок при покупките на жилища, но не смята, че в момента може да се говори за 
"имотен балон", макар и да се забелязва подобен тренд. 
Въпреки че това не са добри признаци за развитието на икономиката, г-н Радев прогнозира, че тя ще възстанови нивата си 
от преди Covid кризата до края на 2022 г. Според него със сигурност догодина ще има ръст на БВП на България, но според 
него по-важният въпрос е с колко, като шефът на БНБ смята, че страната се нуждае от изпреварващ икономически растеж". 
 
√ Кънчо Стойчев: Успехът на кабинета зависи от борбата с корупцията 
"Най-важното се случи - започна промяната в генерацията на политиката" 
Интервю на Людмила Железова с Кънчо Стойчев и репортаж на Даниел Инков в предаването ''Нещо повече'' 
"Шансът за съставяне на правителство все още е 90+. Недоброжелателно погледнато, зад сцената вървят пазарлъци. 
Оптимистично звучи намерението до края на седмицата процесът да приключи".  
Това каза пред БНР Кънчо Стойчев, "Галъп Интернешънъл".  
Според него дали кабинетът ще е успешен - зависи от борбата с корупцията.  
"Българският народ не е наивен и не очаква с новото правителство веднага да потекат блага. Той ще прояви търпение, но 
не и към заявките за промяна в сферата на законността и справедливостта. Ако новите управляващи не проявят 
политическа воля в тази сфера, ще се върнем назад".  
В предаването "Нещо повече" Стойчев допълни:  
"Може би най-важният резултат от българската революция от миналата година е обновяването на политическата класа. 
Няма да стане лесно, но фактът, че го започваме, е достатъчно позитивен. Прекрасно е, че имаме млад парламент, някои 

https://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCapitalBuffers/BSCBSystemicRiskBuffer/index.htm
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от тях ще станат добри политици, други може и да не успеят. Най-важното се случи - започна промяната в генерацията на 
политиката".  
Интервюто с Кънчо Стойчев можете да чуете в звуковия файл. 
 
√ Панаирът на книгата се завърна в НДК 
48-ото издание на Софийския международен панаир на книгата се открива днес в НДК след двугодишно прекъсване заради 
пандемията. Организатор е асоциация "Българска книга". Най-мащабното книжно събитие ще събере читатели, писатели, 
издател, преводачи и илюстратори на 800 квадратни метра в НДК.  
В шестте дни до неделя Софийският панаир на книгата ще представи разнообразна културна програма с над 40 събития, 
като премиери на книги и срещи с автори. В панаира ще се включат над 80 издателства.  
Успоредно с търговската част на изложението, ще се проведат и два фестивала - международен литературен и детски, но 
те ще са онлайн. За литературния фестивал това ще е девето издание, като акцента тук ще е върху съвременни писателски 
гласове от Европа.  
Сред чуждестранните гости ще са Добравка Угрешич, Фиона Самсън, Кони Палмен, Елвира Семинара, а сред българските - 
Алек Попов, Йордан Евтимов, Георги Господинов, Захари Карабашлиев. 
 
√ Удари ли пандемията банковия сектор? 
Разговор на Антония Каменичка с Георги Заманов 
Георги Заманов, главен изпълнителен директор на една от големите банки у нас, направи обзор на годината за банковия 
сектор. Пандемията и енергийната криза поставиха предизвикателства към банките, но именно те стават двигател за 
нововъведения. 
Криптовалутите, дигиталните иновации и небанковите институции са най-бързият катализатор банките да станат „Fintech“, 
каза Заманов и допълни, че „Последиците от кредитния мораториум засегнаха и някои сектори на икономическа 
активност“. 
Относно членството в Еврозоната, Заманов коментира, че българската икономика е малка, но здрава и това е една основа 
за стабилност. Ниското ниво на държавен дълг е може би най-важният критерий за присъединяването в клуба на 
Еврозоната.   
Подробности можете да чуете в звуковия файл.   
 
√ Пристанище Бургас и "Фрапорт" подписаха споразумение за сътрудничество 
Споразумение за сътрудничество в областта на икономическото развитие на Черноморския регион подписаха 
ръководствата на Пристанище Бургас и "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“. Церемонията се състоя в Магазия 1, 
където след  подписването на меморандума ръководствата на двете дружества си размениха макети на кораб и самолет.  
Двете дружества ще работят и по съвместни проекти  по създаване на стратегия за развитие на морския и въздушния 
транспорт в региона, каза Диян Димов, изпълнителен директор на Пристанище Бургас: 
"Поставили сме си две цели след подписването на това споразумение. Първата е в рамките на Алианца за подпомагане на 
туристическия бизнес по Черноморието, като пристанището и летището в Бургас са част от този бизнес. Тези две дружества 
имат за цел пътниците, които кацат на летището да ползват пристанището като отправна точка." 
Според Франк Кванте, Главен изпълнителен директор на летищата във Варна и Бургас: 
"Всеки старт има магия в себе си. Още на първата среща основна тема на нашите разговори беше реновираната програма 
за всички круизи, които ще стартират през следващата 2022 година. Като летище ще подпомогнем този процес чрез Алианц 
българско Черноморие. Това ще бъде старт на нещо много специално. Смисълът на 21 век е да свържем цялата 
инфраструктура чрез връзката море-въздух. Имаме нужда и от по-добра инфраструктура в пътищата, но това е друга тема. 
Ще направим всичко възможно да подкрепим Пристанище Бургас, като тази дейност надявам се да бъде взаимна." 
Двете страни ще работят и по проекти в областта на дигитализацията, зелената трансформация и иновациите, както и 
за провеждане на съвместни мероприятия за жителите и туристите в Бургас. 
 
√ Учени от БАН работят върху проект за преработка на целулоза в Космоса 
Eĸип oт бългapcĸи yчeни oт БAH paбoти въpxy миĸpoбиoлoгичнo paзгpaждaнe нa oтпaдъци oт цeлyлoзa в Kocмoca. 
Бюджeтът e 100 xил. eвpo, a пpoeĸтът ce изпълнявa cъвмecтнo c Eвpoпeйcĸaтa aгeнция зa ĸocмичecĸи изcлeдвaния. Цeлтa e 
тaзи тexнoлoгия дa ce пpилaгa нe caмo в Kocмoca, нo и нa зeмятa зa пpeoдoлявaнe нa зaмъpcявaнeтo c цeлyлoзa. 
Проф. Христо Найденски е ръководител на Департамент "Инфекциозна микробиология" в Института по микробиология 
"Стефан Ангелов" на БАН и ръководител на екипа български учени, работещи по проекта. 
“Проектът има амбициозната задача да разработи един технологичен модел, който да разгражда отпадъци, съдържащи 
целулоза в животоподдържащи системи при пилотиране на космически полети. 
Финансирането е от Европейската космическа агенция, но там има и едно друго условие – да може този технологичен 
модел да бъде приложим и в наземни условия. Ние да разграждаме такива отпадъци в наземна атмосфера. Като се 
стремим да намалим техния обем, да ги превърнем в полезни продукти, да се рециклират и да влязат в нова употреба, 
което е новата концепция за кръгова икономика. 
Целулозните отпадъци се генерират основно от използването на санитарно-хигиенни материали, също така от облеклото 
на космонавтите и много други целулозни да ги наречем “кърпички“, “хавлии“ и други такива, които се използват за 
почистване на повърхностите по време на космическите полети. 

https://bnr.bg/post/101568346/kancho-stoichev
https://bnr.bg/post/101568370/udari-li-pandemiata-bankovia-sektor
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Космонавтите имат задача редовно да почистват апаратурата, която е на Космоса – поддържане на личната хигиена, 
провеждане на физически занимания – всичко това изисква облекло, изисква материали, съдържащи целулоза, които се 
натрупват в огромни количества. 
Например за едни космически полет до Марс, който продължава 520 дни, има нужда от шестима астронавти, колкото е 
средният брой на един екипаж, които имат нужда от по едни литър кислород на ден, по два литра вода, от два до три 
килограма храна – това генерира някъде около 5 кг отпадъци на ден.“ 
Чуйте проф. Христо Найденски в звуковия файл. 
 
√ Кьовеши поиска още информация за делегираните прокурори в България 
Главният прокурор на ЕС Лаура Кьовеши е поискала допълнителна информация за двамата делегирани прокурори в 
България, чиято съдба предстои да бъде решена. Тя каза това на брифинг от Словения, където беше на посещение. 
Става дума за Анита Джамалова и Ивайло Илиев. Двамата са заместник-председатели на окръжните прокуратури 
съответно в Перник и в Кюстендил. 
Кьовеши уточни, че е поискала повече информация за тях във връзка с вътрешната процедура по назначаването им: 
"Следваме тази процедура, когато информацията, подадена за тях в автобиографиите им или мотивационните им писма, 
не е много ясна или те не са достатъчно пълни. Такава е ситуацията с двамата кандидати, предложени за назначение за 
делегирани прокурори в България, защото се нуждаехме от повече информация за тях". 
Кьовеши допълни, че очаква да има решение по въпроса с назначаването им до няколко дни. 
През февруари България представи 10 кандидати, от които европейската прокуратура одобри само 4-ма. 
След това страната ни представи още 6, като 4-ма бяха назначени през октомври. 
 
√ Средната цена на тока за днес в Европа е близо 231 евро за MWh, а в България нараства над 232 евро 
 

 
Средната цена на тока за вторник на европейските енергийни борси нараства до 230,77 евро за мегават час, а в България 
цената на електроенергията поскъпва със 7,9% до 232,62 евро за MWh. 
Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
В сегмента "Ден напред" с доставка във вторник (7-и декември) най-високи цени на електричеството са отчетени в 
Швейцария (265,52 евро за MWh), следвана от Франция (258,65 евро), Италия (252,60 евро), Словения, Хърватия и Австрия 
(по 243,37 евро). 
Най-ниска за днес е цената на тока в Нидерландия (183,01 евро за мегаватчас), следвана от Белгия (208,53 евро), 
Португалия и Испания (по 211,81 евро), Германия (216,19 евро) и Гърция (217,26 евро). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 7-и декември) се повишава със 7,9% до 232,62 евро за мегават, или 
454,97 лева, показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Това е най-скъпата електроенергия в 
нашата страна от 2-ри февруари, когато тя беше 473,89 евро за MWh. Рекорден ценови връх на тока в България беше 
достигнат на 25-и ноември, когато цената достигна 544,52 евро за мегаватчас. 
В рамките на пазарния сегмент "в рамките на деня" на БНЕБ среднопретеглената цена на тока се понижи в понеделник (6-
и декември) до 307,77 лева за MWh, като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в доста голям ценови 
интервал между 225 и 494 лева за мегаватчас. 

https://bnr.bg/post/101567983/hristo-naidenski
https://static.bnr.bg/gallery/cr/8ec8d4c6d6b542f620bdaf93f2082292.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/8ec8d4c6d6b542f620bdaf93f2082292.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/8ec8d4c6d6b542f620bdaf93f2082292.jpg
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От началото на годината средната цена на електроенергията в нашата страна е 100,78 евро (197,11 лева) за мегаватчас, а 
от началото на месец декември - 214,84 евро (420,19 лева), показват данните на платформата energylive.cloud. 
 

 
 
√ В Германия подписват договора за коалиционно управление 
В Германия социалдемократите, Зелените и либералите подписват днес договора за създаване на коалиционно 
управление след парламентарните избори в края на септември.  
Трите партии, които вризат в първата тройна коалиция на Германия, подкрепиха на извънредни партийни конгреси 
коалиционния договор и утре социалдемократът Олаф Шолц ще положи клетва като деветия канцлер на следвоенна 
Германия. Новият кабинет е най-младият, повечето министри са от западната част на страната и с юридическо 
образование. Вчера Шолц представи номинациите на социалдемократическата партия за министри.  
Изненадващо, регионалният политик от Хесен Нанси Фрезер ще бъде първата жена, министър на вътрешните работи. 
"Във фокуса на работата ми ще бъде борбата с най-голямата заплаха за нашия демократичен ред - десния екстремизъм", 
обяви Фрезер. 
В коалиционния договор трите партии се застъпват за укрепване на икономическия и валутен съюз на ЕС и федерализация, 
но не посочват, как ще се постигне тази реформа. Бъдещото германско правителство подкрепя въвеждането на минимална 
работна заплата в ЕС и облагането с данъци на интернет гигантите. 
 
√ Изненадващо силен спад на германските промишлени поръчки през октомври 
Поръчките за индустриални и промишлени стоки в Германия се свиха изненадващо рязко през октомври в резултат на 
силен спад на поръчките, постъпили от чужбина, показват данни на немската официална статистика Destatis, които 
предполагат, че проблемите с веригите на доставки и растящите цени могат да ограничат производствената активност във 
водещата европейска икономика през последните месеци на годината. 
Свързаният с пандемията недостиг на микрочипове и други електронни компоненти причини огромни затруднения в 
доставките и производствени проблеми в мощната автомобилна индустрия на Германия и други важни сектори на 
икономиката на страната. 
Поръчките за промишлено производствени стоки се сринаха през октомври с 6,9% спрямо септември, когато се повишиха 
с 1,8%, докато осредните очаквания на финансовите пазари бяха за доста по-скромно понижение с 0,5 на сто. 
Спрямо февруари 2020 г - точно месец преди коронавирусната пандемия да удари Европа, германските индустриални 
поръчки се повишиха през октомври 2021 г. с 1,7%, което е сигнал, че промишленият сектор на водещата европейска 
икономика успя напълно да се възстанови от удара, който понесе през първите месеци на коронавирусната пандемия. 
През септември обаче промишлените поръчки скочиха с цели 8,6% спрямо нивото точно преди началото на пандемията - 
ясен сигнал, че през октомври има загуба на импулса при възстановяването на индустриалния и промишлен сектор на 
Германия. 
За първите десет месеца на 20201 г. обаче поръчките нараснаха с 20,8% спрямо същия период на предходната годината. 
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Графики на общите нови поръчки, на вътрешните и на чуждестранните поръчки 

 
 
Спадът на промишлените поръчки през октомври се дължеше изцяло на срив с 13,1% на поръчките, идващи от чужбина, 
докато вътрешните производствени поръчки в Германия се повишиха с 3,4% спрямо предходния месец. Докато новите 
промишлени поръчки от останалите страни членки на еврозоната се понижиха с 3,2% спрямо септември, новите поръчки 
от останалия свят (извън еврозоната) паднаха драматично с 18,1 на сто. Най-драматичен беше спада на поръчките от Китай 
и Азия като цяло с оглед на въведените по това време нови локдауни заради поредната Covid вълна. 
На годишна база промишлените поръчки в Германия се понижиха през октомври с 1,0% спрямо същия месец на 2020 г. 
след повишение с 9,7% през септември. 
Промишленият оборот в Германия през десетия месец на настоящата година нарасна с 3,6% спрямо септември, когато се 
понижи с 0,1 на сто, но се сви с 2,6% спрямо октомври 2020 г. 
 
√ Къде в Европа затягат Covid мерките 
Нощните клубове във Франция ще затворят за четири седмици от този уикенд. Целта е да се противоредейства на рязкото 
увеличаване на новите случаи на коронавирус в страната, съобщи френският премиер Жак Кастекс, цитиран от световните 
агенции. Мерките в училищата ще бъдат засилени с по-широкото прилагане на социалното дистанциране и носенето на 
маски. Работодателите трябва да насърчат служителите си да работят от къщи. Зелени сертификати ще се изискват за 
консумация на храна в коледните базари на открито. Ваксина срещу коронавирус вече ще се предлага и на децата в групата 
от 5 до 12 години. За момента обаче властите във Франция не обмислят въвеждането на нов локдаун и вечерен час.  
Норвегия ще въведе допълнителни ограничения срещу разпространението на коронавируса от днес.  
Тази седмица се очаква чешкото правителство да издаде заповед за задължителна ваксинация срещу коронавирус за 
всички граждани на възраст над 60 години, за работещите в болници и домове за възрастни хора, както и за полицаите, 
военните и някои други професии. На отказалите да се ваксинират ще им бъде отказан достъп до работните места. Очаква 
с заповедтта да влезе в сила от март идната година.  
Властите на Ню Йорк разшириха вчера обхвата на задължителната ваксинация срещу Covid-19, включвайки в групата на 
подлежащите на задължителна имунизация децата над петгодишна възраст и всички работещи в частния сектор в момент. 
Британското правителство оповести допълнително затягане на мерките за пътувания. От днес всички пътуващи за 
Обединеното кралство ще трябва да си правят тест преди отпътуване. 
 
√ ЕK одобри финансиране от 920 милиона евро за Ирландия заради Брекзит 
Европейската комисия потвърди в понеделник, че е одобрила 920,4 милиона евро за предварително финансиране на 
Ирландия като част от резерва на ЕС, свързан с Брекзит. 
Фондът има за цел да помогне на държави членки на Европейския съюз, които са били засегнати от Брекзит, особено за 
стимулиране на инвестиции в икономическия сектор и за подпомагане на създаването на работни места. Освен това 
резервът е насочен и към подпомагане на реинтеграцията на гражданите на ЕС и осигуряване на функционираща граница. 
Еврокомисарят по сближаване и реформи Елиза Ферейра отбеляза: 
"Брекзит имаше отрицателно въздействие върху живота на много хора. Финансирането, което Ирландия ще получи, ще 
допринесе за подобряване на стандарта на живот, ще подкрепи икономическия растеж в страната и ще смекчи 
отрицателните последици в местни общности". 
 
√ Рязък спад със 73% на въздушния пътнически трафик в ЕС през 2022 г. заради пандемията 
Спадът е бил най-ограничен в Люксембург и България 
Броят на пътувалите със самолет в рамките на Европейския съюз е намалял през 2020 г. с цели 73,3% до общо 277 милиона 
души спрямо 2019 г., показват данни на Евростат. 
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За да предотвратят разпространението на Covid-19 през миналата година, страните не само в Европа, но и по целия свят 
предприеха различни ограничителни мерки от началото на 2020 г., като секторът на въздушния транспорт беше сред един 
от най-силното засегнатите. 
Според Евростат спадът на въздушния пътнически трафик за България е бил с 68,2% спрямо година по-рано, като малко 
по-сдържан спад беше отчетено единствено в Люксембург (с 67,3%). В същото време най-голям спад беше отчетен в 
Словения (понижение с 83,3%), Словакия (с 82,4%), Хърватия (с 81,9%) и Кипър (понижение със 79,8%). 
Сред всички 27 държави членки на ЕС, 20 регистрираха спад от 70 или повече процента, показват данните на европейската 
официална статистика. 
Данните на Евростат също така показват, че делът на извънредния и вътрешноевропейския въздушен транспорт е намалял, 
докато националният въздушен транспорт се е увеличил през 2020 г. 
Пътническият транспорт извън ЕС формира 45% от общия въздушен пътнически транспорт през 2020 г. От друга страна, 
транспортът в рамките на ЕС представлява 33%, а националният транспорт представлява 22%. В сравнение с 2019 г. делът 
на транспорта извън ЕС и вътре в рамите на съюза намалява съответно с 6 и с 1 процентни пункта през 2020 г. в полза на 
националния транспорт. 
За да отбележи Международния ден на гражданската авиация (7 декември), Евростат предоставя достъп до интерактивна 
визуализация за въздушния пътнически транспорт през 2020 г. 
Чрез интерактивната карта може да се избере дадено летище или списък, за да се открият 5-те най-добри маршрута, брой 
полети, брой пътници и национален/международен трафик през 2020 г. 
 
√ ЕЦБ ще промени дизайна на евробанкнотите 
Европейската централна банка заяви в понеделник, че планира да промени дизайна на банкнотите на еврото през 
следващите три години, за да ги направи "по-близки“ за европейци от всички възрасти и произход. 
Фокус групите на ЕЦБ сега ще събират предложения относно общата тема за новите банкноти от обществеността в 19-те 
страни, които споделят еврото, посочи още ЕЦБ, цитирана от Ройтерс. 
Новият дизайн ще замени прозорците, вратите и мостовете от различни архитектурни стилове, които украсяват банкнотите 
на еврото от пускането им на пазара през 2002 година насам. 
"След 20 години е време да преразгледаме външния вид на нашите банкноти, за да ги направим по-близки до европейци 
от всички възрасти и произход“, заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард. 
Оригиналният дизайн на евробанкнотите беше предназначен да означава единство и откритост, като същевременно беше 
достатъчно абстрактен, за да не бъде свързан с нито една отделна страна членка на еврозоната. 
Оттогава насам обаче редица финансови министерства и централни банки се стремят да поставят акцента върху 
разнообразието и приобщаването при проектирането на новите банкноти, като например Федералният резерв на САЩ 
избра афроамериканката, която е борец срещу робството -  Хариет Тъбман за своята банкнота от 20 долара. 
Консултативна група, включваща експерти от всяка страна от еврозоната, ще направи кратък списък с теми и ще го 
представи на Управителния съвет на ЕЦБ, който ще потърси мнението на обществеността, преди да започне конкурс за 
дизайна на новите евробанкноти. 
След тази и още една последваща обществена консултация Управителният съвет на ЕЦБ ще вземе окончателното решение 
до 2024 година, посочва Ройтерс. 
 
√ САЩ обявиха дипломатически бойкот на Зимната олимпиада в Пекин 
Съединените щати обявиха дипломатически бойкот на Зимните олимпийски игри в Пекин през февруари догодина, 
съобщиха информационните агенции. Мотивът е нарушаването на човешките права в Китай и по-конкретно определяният 
от Вашингтон "геноцид" срещу уйгурското мюсюлманско малцинство в северозападната провинция Синцзян. 
"Американските атлети имат пълната ни подкрепа. Зад тях сме на 100 процента и ще ги аплодираме от вкъщи", заяви 
говорителката на Белия дом Джен Псаки. 
Малко по-късно стана ясно и че властите в Канада проучват възможността за подобен бойкот на спортния форум.  
Междувременно от посолството на Китай във Вашингтон определиха заявеното от Съединените щати като претенциозно 
действие и политическа манипулация. Говорителят на мисията каза, че решението на американската страна няма да окаже 
никакво влияние върху провеждането на Олимпиадата. 
Международният олимпийски комитет заяви, че уважава намерението на американската страна. Говорител на МОК заяви, 
че присъствието на правителствени представители и дипломати е чисто политическо решение за всяко правителство, което 
комитетът в своя политически неутралитет напълно зачита. 
 
√ Байдън ще предупреди Путин за Украйна по време на разговора между двамата 
Американският президент Джо Байдън възнамерява да предупреди руския си колега Владимир Путин по време на 
виртуалния разговор между двамата, че страната му ще бъде изправена пред тежки икономически последици, ако 
предприеме военни действия срещу Украйна. Това заяви пожелал анонимност високопоставен представител от Белия дом 
в навечерието на срещата. Очаква се на нея да бъдат повдигнати и въпроси, свързани със стратегическата стабилност, 
киберсигурността и иранската ядрена програма. 
Представителят припомни, че има информации за струпване на военни по границата и се наблюдава засилване на 
дезинформацията онлайн, която показва Украйна като агресор.  
Очакванията са Байдън да постави тези въпроси и да даде да се разбере, че Русия ще плати висока цена, ако бъдат 
предприети действия. В същото време се смята, че той ще покаже, че съществува и ефективно решение с помощта на 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/airports/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/airports/
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дипломацията. Надеждата на Вашингтон е Путин да избере именно дипломатическото решение и придържане към 
Минските споразумения.  
На въпрос дали Байдън ще заяви, че ако Русия влезе в Украйна, може да се стигне до пряко използване на американска 
военна сила, представителят на Белия дом заяви: 
„Съединените Щати не целят да попаднат в обстоятелство, при които фокусът на нашите контрамерки е върху прякото 
използване на американска военна сила, вместо върху комбинация от подкрепа за украинските военни, силна 
икономическа ответна реакция и значително увеличаване на поддръжката… на нашите съюзници в НАТО.“ 
В случай на инвазия на Русия в Украйна САЩ ще окажат помощ на страните по източния фланг на Алианса, каза още 
представителят. 
Преди Путин Байдън ще разговаря с ключови европейски съюзници, за да координира посланията си, а след виртуалната 
среща се състои и разговор на американския президент с украинския му колега Володимир Зеленски.   
Говорител на британския премиер Борис Джонсън заяви по-късно, че Съединените щати, Германия, Италия, Франция и 
Великобритания са подчертали нуждата от единен фронт срещу руските заплахи. По думите му в разговор лидерите са 
настояли Русия да работи за деескалация на напрежението и са потвърдили подкрепата си за териториалната цялост на 
Украйна.  
Украинският президент Володимир Зеленски е разговарял междувременно с американския държавен секретар Антъни 
Блинкън преди видеоконферентната среща на президентите на Русия и Съединените щати . Това съобщи самият Зеленски 
в туитър. Той отбелязва, че двамата с Блинкън са се договорили са съвместни и координирани действия. 
 "Благодарни сме на нашите американски стратегически партньори и съюзници за продължаващата подкрепа за нашия 
суверенитет и териториална цялост. Нищо, свързано с Украйна, не трябва да става без нея", пише Володимир Зеленски.  
Говорител на британския премиер Борис Джонсън заяви по-късно, че Съединените щати, Германия, Италия, Франция и 
Великобритания са подчертали нуждата от единен фронт срещу руските заплахи. По думите му в разговор лидерите са 
настояли Русия да работи за деескалация на напрежението и са потвърдили подкрепата си за териториалната цялост на 
Украйна.  
 
Мениджър 
 
√ Втори ден на консултации при президента 
Президентът Румен Радев продължава консултациите с парламентарните сили в 47-ото Народно събрание 
по конституционната процедура по съставяне на правителство. Вчера той разговаря с представителите на "Продължаваме 
Промяната", ГЕРБ - СДС, ДПС и "БСП за България". Днес предстоят срещи с "Има такъв народ", "Демократична България" и 
"Възраждане".  
Това са третите за годината консултации на държавния глава в опит да бъде съставено редовно правителство, след като 
след парламентарните избори на 4 април и на 11 юли не се стигна до сформиране на редовен кабинет. След вота на 14 
ноември от "Продължаваме Промяната", "БСП за България", "Има такъв народ" и "Демократична България" 
заявиха готовност за съставяне на правителство и проведоха серия от разговори в 18 публични дискусии по секторни 
политики с цел подписване на коалиционно споразумение. Очаква се то да бъде подписано в следващите дни, а до края 
на седмицата да бъде връчен и първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Според Конституцията, 
президентът след консултации с парламентарните групи връчва първия проучвателен мандат за правителство на 
кандидата за премиер, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, който има 7-дневен срок да предложи 
кабинет. 
По време на вчерашните срещи при президента Румен Радев, от "Продължаваме прояманата" обявиха, че са завършили 
коалиционното споразумение и очакват до края на седмицата да им бъде връчен мандата за съставяне на праителство. На 
излизане от Президентството съпредседателят на ПП Кирил Петков обяви, че ако получи одобрение, веднага ще 
обяви структурата на Министерския съвет.  
От ГЕРБ-СДС пък се зарекоха да бъдат знаеща, можеща и непримирима опозиция и че всяка грешка ще бъде осветявана. 
От ГЕРБ-СДС изразиха несъгласие с прекалено позитивната оценка на президента по отношение на служебното 
правителство и изразиха надежда, че с началото на новия му президентски мандат, стилът на управление на Румен Радев 
да бъде друг.  
От ДПС бяха категорични, че преодоляването на политическата криза може да се случи чрез диалог между партиите, 
политическите субекти и диалог между институциите. Нещо повече, от партията заявиха, че одобрен План за 
възстановяване и устойчивост и одобрени оперативни програми, могат да дадат тласък за развитието на икономиката в 
страната.   
От БСП обявиха, че ще имат сериозен принос в решаването на проблемите на страната, и намекнаха, че новото управление 
ще има нужда от "силен социален лектор". Оттам допълниха, че ще положат усилия да има редовен кабинет и работещ 
парламент, и като най-важна задача ще бъде работата по приемане на Бюджет 2022.   
 
√ Започват преговорите по същество за минималната заплата в ЕС 
Същинските преговори за европейско законодателство за минималната работна заплата започват, след като вчера Съветът 
на ЕС съобщи, че е одобрил своето становище по законопроекта на Европейската комисия.  
Държавите от ЕС ще преговарят с Европейския парламент, за да бъде въведено изискването във всяка страна от ЕС да има 
минимална заплата, която е достойна и се променя по ясни показатели. 
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Еврокомисарят по работните места и социалните права Никола Шмит уточни на пресконференция, че засега в ЕС няма 
единодушие за нуждата от ново законодателство по този въпрос. Той отбеляза, че посланието на ЕС е заплатите да се 
повишат и това не е често издавана препоръка.  
"Унгария и Дания засега възразяват срещу новото европейско законодателство, Германия се въздържа до съставянето на 
следващото правителство, Австрия има нужда от още време да определи мнението си. Никога не е ставало въпрос за 
въвеждане на еднаква минимална заплата в ЕС", уточни еврокомисарят Никола Шмит.  
 
√ Сменят изцяло облика на евробанкнотите до 2024 г. 
Европейската централна банка ще избере нов облик на евро банкнотите до 2024 г., предаде „Евронюз“. Валутата на 
Еврозоната бе въведена на 1 януари 1999 г. и влезе в масова употреба на 1 януари 2002 г. 
„След 20 години вече е време да преразгледаме външния вид на нашите банкноти, за да могат европейците от всички 
възрасти и произход да намират нещо, което да ги свързва с тях“, заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард. 
„Те се осезаеми и видими символи за това, че в Европа всички се изправяме заедно срещу предизвикателствата, особено 
във времена на криза“, добави тя. 
В момента темата на банкнотите е базирана на „епохи и стилове“, представена под формата на различни прозорци, врати 
и мостове, отбелязват от централната банка. 
Финансовата институция ще създаде фокус групи, за да събере мнения от множество хора за потенциални нови теми за 
бъдещите банкноти. 
След това консултативна група с по един експерт от всяка страна от еврозоната ще представи кратък списък с нови теми. 
Експертите ще бъдат представилите на различни сектори като например история, природни и социални науки, визуални 
изкуства и технологии. 
След това банката ще поиска обществото да даде мнението си за кратък списък от подбрани теми. Ще последва конкурс 
за конкретен дизайн , а след него и ново допитване до обществото. 
Упpaвитeлния cъвeт нa Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa ще има последната дума преди емитирането на новите банкноти, 
което трябва да се случи през 2024 г. 
„Искаме да разработим евро банкноти, с които европейските граждани да могат да се идентифицират и с които да се 
гордеят“, каза членът на изпълнителния съвет на ЕЦБ Фабио Панета. 
„Процесът за редизайн на евро банкнотите ще върви успоредно с нашето прочуване за цифровото евро. И двата проекта 
целят да изпълнят мандата ни да предоставяме сигурни пари на европейците“, добави той. 
Говорител на ЕЦБ заяви пред „Евронюз“, че това е първият пълен редизайн на евро банкноти от две десетилетия. 
 
√ Борсите в Европа започват седмицата с оптимизъм  
Bодещите борсови индекси в Европа записаха повишения в ранната търговия в понеделник, подкрепени от поскъпването 
на акциите на петролните компании, след като миналата седмица регистрираха голям спад на фона на несигурността около 
варианта Омикрон на коронавируса и посоката на паричната политика на САЩ, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 1,56 пункта, или 0,34%, до 464,33 пункта, след като в петък записа лек 
седмичен спад. Индексът на петролните и газовите компании SXEP се повиши с 1,74%, следвайки поскъпването на петрола 
с над 1 долара за барел на фона на решението на Саудитска Арабия да вдигне цените на доставките за Азия и САЩ. 
Немският показател DAX се повиши с 21,98 пункта, или 0,14%, до 15 191,96 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 напредна с 49,76 пункта, или 0,7%, до 7 172,08 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 35,96 
пункта, или 0,53%, до 6 801,48 пункта. 
Част от опасенията, свързани с Омикрон, бяха облекчени след коментари на официални здравни лица. Южноафрикански 
здравен служител каза, че варинатът е причинил леки инфекции, докато Доктор Антъни Фаучи, главният медицински 
съветник на президента Джо Байдън, заяви пред Си Ен Ен, че първоначалните данни дават основание да се смята, че 
Омикрон може да не е толкова смъртоносен като Делта. 
„Положителните новини, идващи от Африка, са добри за апетита към риск, тъй като пазарите сега започват да мислят, че 
Омикрон може да не е толкова проблемен, колкото се очакваше, и че мерките, предприети от европейските власти, няма 
да бъдат затягани допълнително“, коментира Стюърт Кол от Equiti Capital. 
„Загубите от миналата седмица вероятно ще бъдат компенсирани през тази седмица, ако хората видят, че Омикрон не е 
толкова смъртоносен, колкото предишните мутации, и ако ЕЦБ продължи да стои зад позицията, че инфлацията е 
преходна“, добави той. 
Междувременно, прочуването на компанията за пазарни изследвания Sentix показа, че доверието на инвеститорите 
относно бъдещото икономическо развитие в еврозоната се е влошило през декември до 13,5 пункта от 18,3 пункта през 
ноември, достигайки най-ниското си ниво от април 2021 г, което показва колко крехко е икономическото възстановяване 
от пандемията. 
Италианският бенчмарк FTSE MIB се повиши със 130,41 пункта, или 0,50%, до 26 068,93 пункта, след като Fitch повиши 
рейтинга на страната до „BBB-“ на „BBB“ тъй като агенцията очаква икономиката на южноевропейската страна да се 
разрасне след новото отваряне и премахването на блокадите. 
Акциите на Just Eat Takeaway.com поевтиняха с 5,75%, стигайки до дъното на STOXX 600, след като Bernstein понижи 
рейтинга на книжата на компанията за доставка на храна. Цените на книжата на нейните конкуренти Delivery Hero и 
Deliveroo се понижиха с 4,42% и 7,28%. 
Акциите на европейските банки UniCredit и Deutsche Bank поскъпнаха с 0,43% и 2,12% след повишение на рейтинга от 
J.P.Morgan. 
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Понижения в САЩ 
Американските борсови индекси записаха понижения в петък, след като разочароващите данни за заетостта през ноември 
сложиха край на една волатилна седмица, водена от новините около варианта Омикрон на коронавируса, предаде Си Ен 
Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 59,71 пункта, или 0,17%, до 34 580,08 пункта, следвайки поевтиняване на 
акциите на Boeing с ,192%. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 38,67 пункта, или 0,84%, до 4 
538,43 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 295,85 пункта от стойността си, или 1,92%, 
завършвайки сесията при ниво от 15 085,47 пункта. 
И трите индекса приключиха седмицата в червения сектор. Въпреки възстановяването на борсите в четвъртък, Dow се 
понижи с 0,9% за седмицата. S& P 500 и Nasdaq Composite се понижиха с 1,2% и 2,6% за седмицата. 
Сред големите губещи бяха компаниите от технологичния сектор, като акциите на Тесла и Zoom поевтиняха съответно с 
6,42% и 4,08%. Цената на книжата на DocuSign се срина с 42,22%, след като компанията представи прогноза за приходи за 
четвъртото тримесечие, която се оказа по-ниска от очакваното от анализаторите. 
Акциите свързани с икономическото възстановяването, също се оцветиха в червено. Цените на книжата на Las Vegas Sands, 
Delta Air Lines, Norwegian Cruise Line и Carnival се понижиха съответно с 3,68%, 1,80%, 4,54% и 3,86%. 
„Несигурността по отношение на Омикорн е голяма. Комбинацията с разочароващите данни за заетостта накара 
инвеститорите да се отдръпнат преди уикенда“, коментира Райън Детрик от LPL Financial. 
Данните за заетостта показаха забавяне на създаването на нови работи места през ноември. През миналия месец 
икономиката на САЩ е добавила едва 210 хил. нови работни места, което е много под очакваните 573 хил. места. 
Безработицата обаче се понижи рязко до 4,2%, което е по-добър резултат от прогнозираното ниво от 4,5%. 
„Притеснително е, че не успяхме да надградим върху силните данни от октомври, тъй като несигурността само ще нараства 
през зимата“, каза Стив Рик, главен икономист от CUNA Mutual Group. „Имайки това предвид, не е напълно изненадващо, 
че този месец новите работни места не отговориха на очакванията, тъй като страната се подготвя да отговори на новия 
вариант на коронавируса и продължава да се бори с нарастващата инфлация и продължаващата криза на веригата за 
доставки“, добави той. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в понеделник. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 102,2 пункта, или 0,36%, до 27 927,37 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 18,13 пункта, или 0,5%, до 3 589,31 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite изтри 30,88 пункта от стойността си, или 1,22%, завършвайки сесията при ниво от 
495,50 пункта. 
Хонконгският измерител Hang Seng записа спад от 417,31 пункта, или 1,76%, до 23 349,38 пунйта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 4,92 пункта, или 0,17%, до 2 973,25 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се повиши с 3,9 пункта, или 0,05%, до 7 245,1 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX регистрира спад от 0,98 пункта, или 0,16%, до 623,56 пункта. BGBX40 се понижи с 0,06 пункта, или 0,04%, до 140,02 
пункта. BGTR30 напредна с 0,55 пункта, или 0,08%, до 667,45 пункта. BGREIT се понижи с 0,62 пункта, или 0,38%, до 164,31 
пункта. 
 
√ Путин и Байдън ще обсъдят Украйна на виртуална среща 
Руският президент Владимир Путин и американският му колега Джо Байдън ще проведат онлайн среща във вторник, по 
време на която ще обсъдят няколко важни теми, включително нарастващото напрежение с Украйна. 
Байдън ще изрази загрижеността на Щатите относно военните действия на границата между Украйна и Русия според 
прессекретаря на Белия дом, Джен Псаки. Путин възнамерява да изрази противопоставянето на Русия срещу всеки ход за 
приемане на Украйна в НАТО. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че „президентите сами ще решат“ колко дълго 
ще продължи разговорът, предаде „Асошиейтед Прес“. 
Според съветника по външна политика на Кремъл, цитиран от „Франс Прес“, лидерите ще обсъждат „незадоволителните“ 
двустранни отношения, както и Афганистан, Иран, Либия, кризата в Украйна и „диалог за стратегическа стабилност“. 
Служители на американското разузнаване съобщават, че Москва има около 70 хил. войници около границата с Украйна и 
планира евентуална инвазия в началото на следващата година. 
През последните седмици лидерите си разменят задочни послания относно кризата, като Путин предупреди, че ще 
действа, ако „червените линии“ на Русия, свързани с Украйна, бъдат преминати от НАТО, като сигнал за действие ще се 
приема разполагането на офанзивни ракети на украинска земя. През уикенда Байдън отвърна, че не признава тези червени 
линии. 
Миналата седмица държавният секретар на САЩ, Антъни Блинкън, и руският външен министър, Сергей Лавров, се 
срещнаха в Стокхолм по време на форума на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Там също бе 
обсъдена заплахата от руско нахлуване. Блинкън предупреди, че ако Русия предприеме действия срещу Украйна, ще има 
„сериозни последици“. 
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√ Десет спорни въпроса, които ще обсъдят Джо Байдън и Владимир Путин 
Президентът на САЩ Джо Байдън и руският му колега Владимир Путин ще проведат видеоконферентен разговор днес. 
След тяхната среща в Женева през юни списъкът със спорни въпроси между двете страни се разрасна, отбелязва Ройтерс 
и представя кратко обобщение на противоречията между Вашингтон и Москва. 
УКРАЙНА И ВЪЗМОЖНИ ЗАПАДНИ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ 
Съединените щати предупредиха Русия, че ще плати "висока цена", включително икономически санкции с голямо 
въздействие, ако нахлуе в Украйна, която твърди, че повече от 94 хиляди руски войници са разположени близо до нейната 
граница. Вашингтон настоява за връщане към подписаните през 2014 г. и 2015 г. Мински споразумения, които имаха за цел 
да сложат край на войната между украинските правителствени сили и подкрепяните от Русия сепаратисти в източната част 
на Украйна, която се проточва вече седем години. 
ИСКАНЕТО НА РУСИЯ НАТО ДА Й ДАДЕ ГАРАНЦИИ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА 
Русия твърди, че разполагането на нейните войски е в отговор на агресивното поведение на НАТО и Украйна, включително 
прелитането на американски стратегически бомбардировачи и маневри на бойни кораби в Черно море. Москва настоява 
за правно обвързващи гаранции за сигурност от Запада, че НАТО няма да се разширява на изток - нещо, което би 
предотвратило присъединяването на Украйна към алианса или разполагането на нейна територия на ракети, които биха 
били насочени срещу Русия. Съединените щати казват, че никоя страна не може да наложи вето на стремежа на Украйна 
да се присъедини към НАТО. 
БЕЛАРУС 
САЩ обвиниха съюзника на Русия Беларус, че "превръща в оръжие" мигранти от Близкия изток, като насърчава хиляди 
такива хора да се опитат да влязат в Европейския съюз от своя територия, създавайки криза за ЕС. Русия е подкрепя 
беларуския лидер Александър Лукашенко, включително изпращайки военни самолети, способни да носят ядрени оръжия, 
да патрулират във въздушното пространство на страната му. 
ЕНЕРГИЯТА 
Съединените щати казват, че Русия може и трябва да направи повече, за да бъде облекчена енергийната криза в Европа, 
като увеличи доставките на газ, и предупредиха Москва да не използва енергията като политическо оръжие, особено 
срещу Украйна. САЩ наложиха санкции срещу руски компании, участващи в проекта "Северен поток 2" - новоизграден 
газопровод по дъното на Балтийско море. "Северен поток 2" очаква одобрение от германски регулаторен орган, преди 
Русия да може да започне да изпомпва газ по него, така че потенциално ще бъде уязвим от по-нататъшни западни санкции, 
ако кризата в Украйна ескалира. 
СПОРЪТ ЗА ПОСОЛСТВАТА 
Русия и Съединените щати намалиха числеността на личния състав на своите посолства в поредица от реципрочни 
действия. Руският министър на външните работи Сергей Лавров предположи на 2 декември, че това е една от областите, в 
които двете страни биха могли да се опитат да постигнат разбирателство и да започнат отначало, като премахнат 
ограниченията за дипломатическия персонал. 
КИБЕРАТАКИ 
Друг ключов момент в отношенията между двете страни са обвиненията на Съединените щати срещу хакери, работещи за 
руското правителство или от руска територия, в кибератаки срещу американски политически партии, компании и обекти 
от ключово значение на инфраструктурата. Русия отрича да е извършвала или толерирала хакерски нападения. Байдън 
повдигна този въпрос пред Путин през юни и изброи 16 критични области, които според него трябва да бъдат "забранени" 
за кибератаки, но оттогава двете страни не са сигнализирали публично за напредък по въпроса. 
ОРЪЖЕЙНИЯТ КОНТРОЛ 
Малко след встъпването на Байдън в длъжност двете страни продължиха ключово споразумение, ограничаващо размера 
на стратегическите им ядрени арсенали. В Женева те обещаха "да положат основите на бъдещи мерки за контрол на 
оръжията и намаляване на риска", а Байдън заяви, че ще са необходими от шест месеца до една година, за да се разбере 
дали е възможен пълноценен стратегически диалог. Досега няма очевидни признаци за напредък. 
НАВАЛНИ 
Вашингтон критикува лишаването от свобода на Алексей Навални - най-видния политически опонент на Путин, и може да 
изрази отново загрижеността си pd правата на човека в Русия по време на видеоразговора Байдън-Путин. 
АМЕРИКАНЦИ, ОСЪДЕНИ НА ЗАТВОР В РУСИЯ 
Съединените щати многократно са повдигали въпроса за двама бивши американски морски пехотинци - Тревър Рийд и 
Пол Уилан, които бяха осъдени на затвор в Русия по, според тях, фалшиви обвинения. 
МЕЖДУНАРОДНИ ВЪПРОСИ 
Вашингтон и Москва имат противоречия по различни въпроси, включително Сирия, където Русия се намеси с военна сила 
през 2015 г., за да подкрепи президента Башар ал Асад в гражданската война. Държавният секретар на САЩ Антъни 
Блинкън обаче заяви миналата седмица, че има и области, в които двете страни може да работят заедно, въпреки 
напрежението. Той спомена международните усилия да се попречи на сдобиването на Иран с ядрено оръжие, както и 
мирния процес между бившите съветски републики Армения и Азербайджан, в който Москва е поела водещата роля. 
 
√ Кристалина Георгиева предупреждава за „цифрова Берлинска стена“ 
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова политиците да положат усилия, 
за да бъде избегната „балканизацията“ на дигиталната икономика, предаде Блумбърг. 
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В подготвени бележки в понеделник пред базираната в Париж Организация за икономическо сътрудничество и развитие 
Георгиева посочва, че светът може скоро да се изправи пред „цифрова Берлинска стена“, при която САЩ, Европейският 
съюз и Китай приемат несъответстващи технологични стандарти. 
„Ако някаква комбинация от САЩ, ЕС и Китай се „отдели“, за фирмите ще бъде все по-трудно да се конкурират толкова 
интензивно, колкото сега. Вече доминиращите технологични играчи ще придобият още по-големи пазарни дялове, с по-
малко стимули да продължат да въвеждат иновации“, коментира Георгиева. 
„Глобалните технологични стандарти също могат да се разпаднат, което ще намали оперативната съвместимост на 
инструментите, на които разчитат предприятията. Възможността за споделяне на данни и взаимно използване на 
резултатите от работата ще бъде допълнително намалена“, добави тя. 
По думите й при такъв сценарии по-бедните държави ще трябва да избират страна, което пък ще доведе до по-високи 
цени, намаляване на иновацията и по-лоши услуги. Според нея в зависимост от сценария, отделянето от производството 
може да доведе до загуби на световния БВП от порядъка на 3 до 6% през следващото десетилетие. 
Георгиева също така предупреди, че свързаното с кризата увеличаване на пазарната концентрация може да намали 
капиталовите инвестиции и иновациите. Това пък би могло да понижи равнището на БВП в развитите икономики с 1% в 
средносрочен план — сериозен удар, в момент, в който предвиждаме темповете на растеж в развитите икономики да 
останат ниски в средносрочен план. 
Според Георгиева  органите за защита на конкуренцията и търговията могат най-добре да се застъпят за запазване на 
свързаността на технологичния сектор по-няколко начина. 
„От съществено значение е тясното сътрудничество с агенциите за национална сигурност и киберсигурност в отделните 
държави. Политиците в области като правата на интелектуална собственост и неприкосновеността на личния живот също 
допринасят с ценни гледни точки. Работейки заедно, можете да предоставите на лидерите на вашите държави по-широк 
набор от политически опции, които могат да помогнат за преодоляване на разделенията“, казва тя. 
„Повече може да се направи и чрез ОИСР и други многостранни форуми за разпространяване на най-добрите практики и 
подобряване на трансграничната координация. Няма голяма полза от това една държава да се занимава с 
антиконкурентното поведение на голяма технологична фирма, ако не бъдат засегнати също толкова мощните й 
чуждестранни конкуренти“, добавя Георгиева. 
Управляващият директор на МВФ каза още, че намаляването на чуждестранната конкуренция води до по-голямо 
напрежение във веригите за доставки, по-високи цени за потребителите, по-малко иновации и по-нисък потенциал за 
растеж. 
Тя посочи, че 2019 г. от МВФ са изчислили, че митата, създадени или повишени през предходните две години, са намалили 
глобалния БВП с 0,4%. Тези ограничения отпреди пандемията до голяма степен остават в сила и продължават да спъват 
глобалното производство. 
„Добрата новина е, че като цяло се справяме по-добре по време на пандемията. Със сигурност в началото имаше някои 
проблематични търговски политики, но самата криза не доведе до пълен протекционизъм, особено в областта на храните, 
лекарствата и медицинските консумативи“, каза Георгиева. 
„Въпреки това ограниченията в тези области допринесоха за огромната неравнопоставеност по отношение на ваксините, 
която наблюдаваме днес и която направи възстановяването в световен мащаб още по-неравномерно и крехко за всички. 
И ни остави заложници на риска от нови варианти — риск, който за съжаление се реализира с варианта Омикрон“, допълни 
тя. 
Георгиева коментира и климатичните промени, като заяви, че страните не само трябва да се обединят, за да спрат 
глобалното затопляне, но и да работят усилено, за да избегнат асиметрични или некоординирани политики в областта на 
климата. 
„Помислете за големите разлики в цените на въглеродните емисии на различните пазари, които могат да нарушат 
конкуренцията, тъй като някои страни не предприемат адекватни политики за смекчаване на последиците. А „изтичането 
на въглеродни емисии“ — ситуацията, в която усилията за намаляване на емисиите в една страна водят до преместване 
на производството в друга — може да подкопае стимулите на страните да повишават цените на въглеродните емисии“, 
каза тя. 
„Вместо това се нуждаем от политики, които изпращат правилните ценови сигнали за климата, но не подкопават 
конкуренцията, търговията и инвестициите. Очаквам с нетърпение да работя с ОИСР и други организации по въпроса за 
еквивалентността на различните подходи за ценообразуване на въглеродните емисии“, добави Георгиева. 
Тя посочи, че от МВФ са направили предложение за международна долна граница на цените на въглеродните емисии за 
големите замърсители. 
„То е ефикасно, практично и гъвкаво, като позволява както регулации, така и изрично ценообразуване и диференциране 
между страните в зависимост от нивото им на развитие. Освен че осигурява адекватно намаляване на глобалните емисии, 
предложението следва да насърчава справедливостта и по-равностойната конкуренция между отраслите и държавите“, 
каза управляващият директор на МВФ. 
 
√ Цените на петрола продължават да вървят нагоре 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия във вторник, следвайки възстановяването от близо 5% предходната 
сесия, тъй като опасенията относно въздействието на новия вариант на коронавируса върху глобалното търсене на гориво 
отслабнаха, а преговорите за спасяване на международното ядрено споразумение с Иран удари на камък, предаде 
Ройтерс. 
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Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,85 долара, или 1,16% до 73,93 долара за барел, след като в 
понеделник добави 4,6% към стойността си. Цената на американският лек суров петрол WTI се повиши с 1,02 долара, или 
2,63%, до 68 долара за барел, следвайки ръст от 4,95 в предходната сесия. 
Цените на петрола се сринаха миналата седмица заради опасенията, че ваксините срещу COVID-19 може да са по-малко 
ефективни срещу варианта Омикрон. Това породи страхове, че правителствата може да затегнат ограничителните мерки 
срещу движението, което да доведе до забавяне на световния икономически растеж и на търсенето на петрол. 
През уикенда обаче южноафрикански здравен служител съобщи, че случаите на Омикрон в страната протичат с леки 
симптоми. 
„Това намалява вероятността от най-лошия сценарий, който петролните пазари взимат предвид през последните няколко 
седмици“, казаха анализатори на ANZ. 
В друг знак за доверие в търсенето на петрол, най-големият износител в света 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 забавянето на връщането на иранския петрол на пазара, след като непреките преговори 
между Вашингтон и Техеран за съживяване на споразумението за иранската ядрена програма срещнаха препятствия. 
Германия призова Иран да представи реалистични предложения в преговорите за ядрената си програма. 
„Въпреки че преговорите все още могат да бъдат успешни, когато започнат отново по-късно тази седмица, пазарите може 
да се наложи да обмислят по-продължително забавяне на износа на ирански петрол“, посочи в бележка Вивек Дар, 
анализатор на суровини от Commonwealth Bank of Australia. 
„Това е положително за цените на петрола и подкрепя плановете на ОПЕК+ за увеличаване на производството на петрол 
до 2022 г.“, добави той. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Формулата на властта: коалиционното управление - прогнози и очаквания. Анализ на Нидал Алгафари и Мира 
Баджева; 

- Размерът на пенсиите, осигурителните прагове - разговор с Христина Христова, бивш министър на труда и 
социалната политика; 

- Отношенията между София и Скопие - гост проф. Ангел Димитров, съпредседател на съвместната историческа 
комисия на Р. Северна Македония; 

- Преговорите за кабинета - какво пише в споразумението? Разговор с Борислав Сандов от "Демократична 
България"; 

- 32 години СДС - гост Христофор Събев; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- От кухнята на преговорите: Разговор с един от възможните бъдещи вицепремиери - Борислав Сандов от 
„Демократична България". 

- Преди връчването на мандата. 
- НА ЖИВО: Последни консултации при президента 
- Трябва ли да бъдат съкратени 30 000 души от държавната администрация, както обявиха бъдещите управляващи? 

Спор в студиото 
- Защо няколко столични болници си препращат бебе на 20 дни с COVID- 19? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Иван Гешев, главен прокурор: Когато прокуратурата в Европа разследва канцлер, той си подава оставката, а у 
нас нарушаваш закона и ставаш канцлер 
в. Труд - Убиват "Труд" 
в. Телеграф - Харчим по 360 лв. за коледните подаръци 
в. Монитор - Пробутват ни вносни мандарини за БГ производство 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Радев "забрани" еднолична премиерска власт, ГЕРБ го обяви за 5-ия в четворната коалиция 
в. 24 часа - Разделиха по 10:4:4:3 министерства и фирми - "Tерем" и ремонтите на жп линии отиват при Нинова 
в. Труд - Хванаха 280 000 контрабандни цигари за Острова 
в. Труд - Спипаха банда, обирала офиси и магазини 
в. Телеграф - Кирил Петков с четири вицета 
в. Телеграф - Макрон повиши Юлия Кръстева във Велик офицер 
в. Монитор - 50 точки за тройка връзват матурата по практика 
в. Монитор - Връчват мандата до края на седмицата 
Водещи интервюта 
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в. 24 часа - Александър Иванов, експерт по дигитален маркетинг: "Мета" новият Фейсбук, е златен шанс да вдигнем на 
крака икономиката си 
в. Труд - Тома Биков, зам. председател на ПГ на ГЕРБ-СДС, пред "Труд": Радев е поръчителят, Минеков е изпълнителя 
в. Телеграф - Ваня Григорова, икономически съветник в ЕТ "Подкрепа": Минималната заплата трябва да стане 750 лв. 
в. Монитор - Проф. Радостина Александрова, д-р по вирусология към БАН: Мутации на Омикрон му помагат да бяга от 
имунния отговор 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Докога ще продължи чегъртането? 
в. Труд - Фалшивите новини и фалшивите хора - срещу Труд 
в. Телеграф - Дунавски банани, ама друг път 
в. Монитор - Мръсна печалба с цитрусов привкус 
 
√ Предстоящи събития в страната на 7 декември 
София.  

- От 9.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе консултации с представители на 
парламентарната група на „Има такъв народ", От 10.15 часа държавният глава ще се срещне с представители на 
„Демократична България", а в 13.00 часа - с представители на парламентарната група на ПП „Възраждане". 

- От 16.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще бъде домакин на шестнадесетата годишна церемония 
по връчване на наградите „Корпоративен дарител". 

- От 10.00 часа в хотел „Интерконтинентал" ще се проведе представяне на експертен анализ „Визия 20-30 - За по-
евтина и чиста електроенергия". 

- От 11.00 часа в залата на петия етаж в сградата на Министерството на младежта и спорта министър Андрей 
Кузманов ще даде брифинг. 

- От 11.00 часа в Българската стопанска камара ще се проведе кръгла маса на тема „Предприемаческа инициатива 
в социалната сфера". 

- От 15.00 часа в къщата музей „Никола Вапцаров" ще бъде представена изложбата „Знакови дарения": култовата 
тетрадка „Сампа". 

- От 17.00 часа в Изложбена зала „Архиви" на Държавна агенция „Архиви" ще бъде открита изложбата „Васил 
Гендов. Живот между театъра и киното" по случай 130 години от рождението на пионера на българското кино. 

- От 18.30 часа в зала „Сердика" на "София Хотел Балкан" ще бъдат връчени шестите Годишни награди в туризма - 
2021. 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа в залата на „Детски отдел" на Регионална библиотека „Д. Талев" ще се проведе коледна 
„Работилница на елфи" за учениците от 1 „А" и 1 „Б" при СУИЧЕ. 

*** 
Бургас. 

- От 19.00 часа в Бургаската опера ще бъде представен спектакълът „Мадам Бътерфлай". 
- От 19.00 часа в Културен дом НХК ще започне „Вечеря с приятели" от Доналд Маргулис. 

*** 
Добрич. 

- От 17.00 часа на пл. „Свобода" кметът на Общината ще включи светлините на Коледната елха. 
*** 
Ловеч. 

- От 17.00 часа в заседателната зала на Общината ще се проведе обществено обсъждане на План-сметката за 
сметосъбиране през 2022 година. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа на територията на обект „Газов терминал" на ЛСО на „ЗАРА ГАЗ" ще бъдат извършени функционални 
изпитания към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване за интеграция. 

- От 17.30 часа в Малка изложбена зала на Регионалния исторически музей ще бъде открит „Нумизматичен салон' 
2021" с изложбата „Златото през вековете". 

- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представена постановката „Вишнева градина". 
*** 
Шумен. 

- От 10.30 часа в зала 2 на Областната администрация ще се проведе заседание на Областната комисия по 
безопасност на движението по пътищата. 

 

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

