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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
АИКБ 
 
√ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА АИКБ ОБСЪДИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ 
Следва пълният текст на позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България относно резултатите от 
преговорите за изработване на програма за управление. 

 
АИКБ приветства и подкрепя предприемането на подход на прозрачни и задълбочени преговори по важните за България 
теми от „Продължаваме промяната“, „БСП за България“, „Има такъв народ“ и „Демократична България“, на основа на 
които да формират програмата за управление на бъдещото правителство. Изразява своята надежда, че то ще продължи 
да работи в духа на прозрачност и демократичност за извеждане на страната ни от настоящата трудна ситуация чрез 
енергични реформи за върховенство на правото и ограничаване на корупцията, по пътя към успешен дигитален и 
климатично неутрален преход. АИКБ заявява своята воля и готовност да бъдем диалогичен и конструктивен партньор в 
този процес в духа на европейските добри практики в социалния диалог и в този дух предлага своите коментари по 
отделните преговорни теми. 

1. Финанси 
▪ АИКБ подкрепя като основен приоритет ускореното приемане на България в ОИСР и в еврозоната – при 

запазване на валутния борд, фиксирания курс към еврото и мащабна разяснителна кампания. 
▪ АИКБ приветства целта да се положат всички усилия за приемане на Бюджет 2022 до края на януари 2022 

г. Но препоръчва целта да бъде приемането на бюджет с разумен дефицит (незатрудняващ движението 
на страната към еврозоната), подкрепящ важните за страната ни политики и реформи, вместо да залага 
още на предварителен етап актуализация през юли. Предварителните намерения за актуализация на 
полугодие могат да доведат до влошаване на бюджетната дисциплина и създаване на напрежения 
поради множество очаквания. 

▪ АИКБ приветства спазването на законовия принцип за парламентарен контрол върху разходването на 
средства, формирани на база излишъци и/или по-висока събираемост,  и разглеждане на ролята и 
въвеждането на цялостно капиталово бюджетиране и дългосрочен план на капиталовите разходи, който 
следва да се изпълнява. 

▪ АИКБ вярва, че отчитането на вижданията на социалните партньори и заинтересованите страни следва да 
се извършва при ползването на механизмите в държавата – включително тези за контрол. Подкрепя 
напълно принципа за увеличаване на доходите през увеличаване на производителността на труда и счита, 
че ако той се възприеме, това следва да се отрази и в обвързването на ръста на МРЗ с ръста на 
производителността на труда. 

▪ АИКБ настоява за запазването на нисък относителен дял на преразпределение на държавни разходи през 
БВП и създаването на среда, насърчаваща ускореното икономическо развитие. Настоява бюджетният 
дефицит да има антикризисна, но не проциклична роля и да е подчинен на целта за бързо влизане в 
еврозоната. 

▪ АИКБ предупреждава, че ефектите от една промяна в режима за регистрация по ДДС са разнопосочни и 
че подобна промяна може да бъде планирана единствено след внимателен анализ на последствията и 
оценка на въздействието. 

▪ АИКБ приветства укрепването на капиталовопокривния стълб чрез увеличаване на необлагаемата вноска 
до 120 лв. след съгласуване със социалните партньори, което ще даде възможност на хората сами да 
осигурят старините си. По отношение на предложението за определяне на максималния осигурителен 
праг на база коефициент 2,3 от СРЗ за предходната година, АИКБ предлага коефициентът да бъде 2.00 – 
2.20 от СОД, а не от СРЗ – както показват анализите на добрите европейски практики. 

▪ АИКБ напомня, че в НОИ няма индивидуални партиди и по тази причина те не могат да бъдат 
популяризирани, преди да бъдат създадени. Подкрепя предложението бъдещи промени в начина на 
формиране на пенсиите да бъдат съобразени с индивидуалния принос към пенсионноосигурителната 
системата. 

▪ АИКБ се противопоставя твърдо на административното определяне на МРЗ, което е порочна практика. 
Припомня, че в момента предложението за Директива за справедлива и адекватна минимална работна 
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заплата в ЕС влиза на триалог и че след като се приеме, държавите членки ще имат 3 до 5 г. да го приложат 
в националното си законодателство – така че не приема мотиви за увеличаване на МРЗ през 2023 г., 
свързани с това предложение. 

▪ АИКБ подкрепя усилията за одобряване на ПВУ и подготвяне на проекти за дълговата част. Подкрепя 
всички усилия за съкращаване на сроковете между одобряване и получаване на безвъзмездни финансови 
помощи, както и за опростяване на свързаните с това процедури. 

▪ АИКБ подкрепя идеята за оптимизация на щатната численост на държавната администрация с цел 15% 
съкращения, както и свързаната с това атестация на административния капацитет и бързото въвеждане 
на дигитални процеси и услуги. АИКБ вярва, че реформата и съкращаването на държавната 
администрация може да бъде по-амбициозно. 

▪ По отношение на обявеното намерение за премахване на данък „уикенд“, АИКБ напомня, че това е данък 
върху личното ползване, който е регламентиран в Директивата за ДДС и премахването му ще противоречи 
на директивата. АИКБ препоръчва да се обмислят възможности за облекчение на бизнеса при 
прилагането му. 

▪ АИКБ подкрепя запазването на антикризисните мерки до края на 2022 г., като настоява за чувствително 
подобряване на техния дизайн при отчитане на многократно даваните бележки от страна на социалните 
партньори с оглед постигане на повече ефективност и ефикасност. 

▪ Влизане в еврозоната възможно най-скоро е национална кауза, която може да бъде успешна само при 
извършване на заявените реформи, но и с мащабна разяснителна кампания и прозрачност и публичност 
на процеса. 

▪ Въвеждането на софтуерна фискализация чрез промяна на Наредба Н-18 до март 2022 г. трябва да бъде 
извършено изключително внимателно и в диалог с бизнеса, тъй като предходните действия в тази посока 
показаха колко деликатна е тази материя и колко сериозни сътресения могат да причинят на 
предприятията погрешни решения. 

▪ АИКБ не подкрепя предложението за промяна във формата на месечните ДДС декларации и подаване на 
информация за касови наличности и на информация дали фактура е платена, неплатена или частично 
платена. Информацията за плащанията и касовите наличности е динамична и към датата на подаване на 
декларацията най-вероятно ще е различна от тази към края на отчетния период. Предложението създава 
прекомерна административна и финансова тежест особено за МСП. Получената информация ще е 
негодна за анализ, а и анализирането й ще е загуба на време за администрацията, защото информацията 
ще е неточна. 

▪ АИКБ подкрепя категорично листването на борсата на големи държавни предприятия с миноритарни 
пакети. В случай че за някои предприятия това не е възможно, то АИКБ настоява на тях посредством 
поправки в нормативната уредба да бъде вменено като задължение спазването на Националния кодекс 
за корпоративно управление (одобрен от КФН) и разкриването на информация за сделки със свързани 
лица, възнаграждения на мениджмънта и т.н. – като при борсово търгуемите компании. 

▪ АИКБ не подкрепя предложението за изплащане на дивидент само по банков път. Задължението за 
плащане на данък върху дивидента не зависи от начина на изплащането му и такъв се дължи във всички 
случаи на разпределена печалба. Ако това е мярка, с която се цели да се предотврати практиката на някои 
предприятията чрез касово плащане на разпределен дивидент да се намаляват прекомерни касови 
наличности в предприятието, тази цел няма да бъде постигната, тъй като са налице редица законни 
счетоводни техники, с които да бъде заобиколено подобно изискване. В същото време в много случаи 
това би било административна и финансова тежест за предприятията. Ако се въвежда такова изискване, 
то следва да има разумен праг. Такъв праг може да бъде прагът за плащания в брой. 

2. Икономика 
▪ АИКБ подкрепя визията за изграждане на икономика на висока добавена стойност чрез стимулиране на 

иновации, развитие на човешкия капитал, развита бизнес среда, подобрено управление на държавните 
предприятия, но предлага да се стремим към устойчиви и продуктивни, а не само към високоплатени 
работни места. Разбира се, подкрепя напълно целта за пълно изкореняване на корупцията, както и за 
работеща и ефективна администрация и регулации, които помагат за развитие на бизнес средата и 
работят в подкрепа на бизнеса. 

▪ АИКБ не споделя предложението за създаването на специално дружество за стартиращи и иновативни 
компании. Счита, че този процес следва да бъде насърчаван със специални усилия в рамките на общото 
подобряване на бизнес средата и посредством насърчаване на предприемачеството и бизнес 
инициативата. 

▪ АИКБ подкрепя изграждането на индустриални паркове и зони на база на реален пазарен интерес от 
инвеститори според регионалните ресурси и приоритизиране на база реална възвращаемост и на база 
регионално развитие с приоритет върху въгледобивните региони и върху тези с нисък икономически 
растеж. Настоява в този процес пряко участие да вземат и социалните партньори – посредством 
изградените и добре функциониращи областни и общински съвети за развитие. Същият принцип да бъде 
валиден и при вземането на решения за инвестиции в развитието на регионални екосистеми, 
включително достъпно финансиране, създаване на регионални клъстери и други механизми. 
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▪ Като подкрепя инициативата за по-добро регулиране, АИКБ иска преглед и свеждане на регулаторните 
режими до минимално изискуемите от правото на ЕС, с такси до размера на съответните разходи и с 
мълчаливо съгласие навсякъде, където е възможно. 

▪ България по демографски причини губи всяка година около 50 хил. души на пазара на труда. Трябва да се 
облекчат и опростят процедурите за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, 
разбира се, с приоритет, но не само, на граждани с български произход и завършили в България, а според 
потребностите на икономиката. 

▪ АИКБ настоява приоритизирането на сектори да става единствено на основа на аргументирана експертна 
дискусия. Настоява приоритетни да бъдат секторите с най-висока добавена стойност и с най-голям дял в 
българския износ, като, но не само – тези на инженерните индустрии, машиностроенето и 
металообработването и електротехниката и електрониката. 

3. Енергетика 
АИКБ подкрепя част от договорените в тази област мерки и настоява за тяхното бързо и ефективно прилагане, тъй като те 
са от критично значение за конкурентоспособността на българската икономика. Отправя и следните допълнителни 
препоръки с цел повишаване на ефективността на някои от мерките. 

▪ Публично обсъждане на Стратегическите насоки за развитие на българската енергетика на базата на експертни 
доклади, мощностни баланси, баланси на енергопроизводството, развитието на преносни инфраструктури. Да 
бъдат отчетени и ефектите върху националния суверенитет, конкурентоспособността на българската икономика и 
устойчивостта на системи като макроикономическата и демографската среда. 

▪ Компенсиране за свръхвисоката цена на електроенергията на ВСИЧКИ потребители на свободния пазар. 
Допълнителни преференции за електроинтензивната индустрия в съответствие с европейските политики. 

▪ АИКБ счита, че връщане към регулиран пазар на някои категории потребители и забрана на износа са в 
противоречие с европейските политики и няма да решат проблемите. АИКБ иска промяна на модела на 
ценообразуване (съвместно от КЕВР и МС), така че при екстремни/извънредни цени на борсите в Европа на 
потребителите в България да се осигуряват поносими цени чрез промени в добавката „Задължения към 
обществото“, която да придобива несимволични по размер и отрицателни по знак стойности. Така 
електроенергията за износ ще продължи да бъде на високи цени и ще осигурява добри печалби на българските 
производители на енергия, без да се ограничава износът, а за вътрешния пазар тези високи борсови цени ще се 
редуцират за местните потребители с отрицателните стойности на добавката „Задължения към обществото“. 

▪ АИКБ подкрепя диверсификацията на доставките на природен газ, в т.ч. проучване на собствени находища, 
разширяване на Чирен, но и проучване на залежи от шистов газ. 

▪ АИКБ подкрепя засилване на възможностите и капацитета на специализираните институции като КЗК и КЕВР за 
действия срещу картели и срещу пазарни манипулации. 

▪ При вземане на решения в областта на съхранение на енергия да се разработват всички възможности, като се 
спазва принципът за технологична неутралност. 

▪ АИКБ подкрепя нотифициране на механизъм за капацитет и провеждане на търгове в едно с преобразуване на 
договорите с т.нар. „американски“ централи. 

▪ АИКБ подкрепя облекчаването на изграждането на ВЕИ за собствени нужди за предприятия и домакинства, както 
и преминаването от разрешителен към уведомителен режим. 

4. Труд и социална политика 
▪ АИКБ подкрепя предложението за изготвянето на прозрачен законовоопределен автоматичен механизъм 

за определяне на МРЗ след консултации със социалните партньори. Но възразява категорично с 
набиращите скорост спекулации с предложението за европейска директива, която няма за цел да 
определя нито равнището на работните заплати, нито да предлага количествени параметри за тяхното 
определяне, тъй като това би било нарушение на договорите за създаване и функциониране на ЕС. 
Обвързването на МРЗ еднозначно със СРЗ всъщност противоречи на принципа за прозрачно и честно 
договаряне със социалните партньори, тъй като предопределя крайния резултат от подобни преговори, 
без да се съобразява с пазарните принципи, производителността на труда и икономически реалности, вкл. 
икономическия цикъл. Когато се сравнява МРЗ и СРЗ, следва да се отчита фактът, че СРЗ е брутна и да се 
определя БРУТНА МРЗ. За нас правилният начин на определяне на МРЗ е договарянето й по икономически 
дейности между браншовите организации на работодатели и синдикати. Настоява за премахване на 
доплащанията за прослужено време, които нямат аналог никъде в Европа, както и премахване на 
задължението работодателите да плащат първите 3 дни болнични. 

▪ АИКБ счита, че дистанционната работа е добре регламентирана в Кодекса на труда. 
▪ АИКБ подкрепя актуализирането и осъвременяването на стратегията за дългосрочна грижа на основа на 

европейските добри практики и уроците от пандемията, както и поради демографските тенденции. 
▪ АИКБ напомня, че и сега укриването на осигуровки е криминализирано по отношение на работодателя, 

като подкрепя разпростирането и върху доплащането на ръка над официално договорените плащания за 
труд. Подкрепя засилването на контрола върху изпълнението, както и въвеждането на санкции и към 
работниците. Не споделя включването на счетоводителите към извършителите, т.к. в повечето случаи те 
даже не са информирани за деянието, освен че не са страна и не взимат решението. 
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▪ АИКБ настоява да няма минимално обезщетение за безработица. Вместо това то да бъде определено на 
60% от осигурителния принос на съответното лице за последните 6 или 12 месеца, за да не се стимулира 
сивият сектор. 

▪ Насърчаване на родителите да се връщат на работа възможно най-бързо след отпуск по майчинство 
посредством осигуряването на достъпни детски заведения и стимули за връщане на работа, а не стимули 
за стоене вкъщи с увеличаване на заплащането на втората година. България е сред страните с най-дълго 
майчинство, но това не помага за справянето с демографската криза, а води до обедняване и 
деквалификация. 

▪ АИКБ категорично подкрепя засилването на контрола и санкциите при отпускане на социални помощи и 
обезщетения за безработица на трудоспособни лица. Т. нар. „испанска безработица“, с която се източват 
обществени фондове и се практикува недекларирана заетост, придобива извънредни размери и изисква 
решителни мерки. 

▪ АИКБ подкрепя решителна реформа на медицинската и трудовата експертиза и закриване на ТЕЛК. Трябва 
да се сложи край на тази масова корупция и източване на фондове, без да се решават проблемите на 
действително нуждаещите се хора с увреждане за трудова реинтеграция чрез определяне на остатъчна 
трудоспособност, преквалификация при необходимост и подкрепа за среда. 

▪ АИКБ подкрепяме прелицензиране на ЦПО и извършване на дейностите по НПДЗ по квалификация на 
безработни от работодателските и браншови организации и предприятията, а не от общини и НПО. 

5. Електронно управление 
▪ АИКБ подкрепя намеренията на политическите партии за ефективно, ефикасно и ускорено въвеждане на 

е-правителство в Република България. Предлага социалните партньори да бъдат активни участници при 
определяне на обхвата на услугите към гражданите и бизнеса и вътре в държавната/общинска 
администрация – така че те да подкрепят и подсилят капацитета на държавната администрация за 
изпълнение на заявените намерения и срокове. 

▪ Всички промени и заявени намерения за промени трябва да се предшестват от бизнес анализи за ползите, 
заплахите, рисковете и предизвикателствата, свързани с тях. 

▪ АИКБ препоръчва заявленията за създаването на нови държавни структури – министерства, агенции и т.н. 
да бъдат оптимизирани от отношение на техните бюджети и планирани резултати. Предупреждава, че 
само цифровизацията на услугите няма да бъде ефективна без ефективна промяна и оптимизация на 
бизнес процесите в самата администрация. 

6. Транспорт 
▪ АИКБ препоръчва внимателно обмисляне на възродената идея за връщане на АПИ в Министерството на 

транспорта. От една страна, Договорът за присъединяване на България към Европейския съюз ясно 
подчертава, че политиката в областта на транспорта се осъществява от Министерството на транспорта. От 
друга страна – нито един от приетите стратегически документи в областта на транспортната 
инфраструктура (които бяха „предварителни условия“ в предходния програмен период) не предвижда 
изваждането на АПИ от МРРБ. Предвид сложността на процеса, свързана с промяна на множество 
нормативни документи и изграждани с години взаимовръзки, препоръчваме решението за такава 
структурна реформа да се вземе след задълбочен анализ и разширен дебат с участието на 
неправителствения сектор. 

▪ АИКБ счита за излишно създаването на Единен одитен орган, който да приема строежите. Предлага 
вместо това ефективно и прозрачно прилагане на ЗУТ, който урежда изчерпателно тази материя. 

▪ АИКБ приветства декларираната готовност за фокусиране на инвестиции и конкретни действия в 
подобряване на пътната безопасност. Необходимо е преформулиране на стратегията в тази област и 
укрепване на капацитета на ангажираните администрации. Участието на всички заинтересовани страни е 
единствената политика, гарантираща успешна реализация на амбициозните задачи. 

▪ Включването в коалиционното споразумение на множество мащабни инфраструктурни обекти създава 
условия за разфокусиране, особено предвид лимитираните възможности на бюджета. Затова АИКБ 
препоръчва концентриране на усилията в завършване на изграждането или реконструкцията на основната 
и разширена TEN-T мрежа на територията на страната. Европейските директиви изискват това да стане до 
2030 г. и са необходими спешни мерки за ускоряване на процесите, както в пътната, така и особено в 
железопътната инфраструктура на България 

7. Образование 
▪ АИКБ препоръчва съкращаване на годишния план-прием в държавни ВУЗ до 50% от абитуриентите, като 

същевременно приемът се преструктурира в съответствие със заетостта на висшистите в България в полза 
на инженерните специалности. 

▪ За дефицитни професии и такива с недостиг на пазара на труда да се отпускат държавни стипендии и да 
се намаляват (премахват) такси при подписване на договор за реализация в България за 5 години след 
завършване. 

▪ Да продължи увеличаването на професионалните паралелки в съответствие със заетите в икономиката 
специалности. 

8. Правосъдие 
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▪ АИКБ счита за необходимо да се ограничат функциите на прокуратурата само в повдигане и поддържане 
на обвинение, а всички останали функции максимално да бъдат ограничени и да се въведе съдебен 
контрол върху отказа да се образува досъдебно производство срещу главния прокурор, както и да се 
повиши допълнително отчетността му. АИКБ подкрепя използването на законови механизми, за да бъде 
прекратен мандатът на настоящия главен прокурор, както и да се намали мандатът от 7 на 5 години. 

▪ АИКБ подкрепя закриването на Специализирания съд и Специализираната прокуратура. Счита за 
правилно и Висшият съдебен съвет да се раздели на два съвета – прокурорски съвет, избран 
преобладаващо от парламента, и съвет на съдиите, избран преобладаващо от съдиите. 

▪ АИКБ подкрепя въвеждането на електронно правосъдие, като акцентира върху неоходимостта за развие 
и усъвършенстване на Единната информационна система на съдилищата и Единният портал за 
електронно правосъдие, които създават порзрачност и проследимост на управлението на делата и 
улесняват достъпа на гражданите до тях. 

▪ АИКБ подкрепя идеята за разделяне на съществуваща сега КПКОНПИ на два отделни органа – 
Антикорупционен орган или Бюро за превенция и противодействие на корупцията, на който ще е 
възложена и проверката на декларациите за имущественото състояние и конфликта на интереси, и 
Национално бюро за възстановяване на незаконно придобити активи – от престъпления, 
административни нарушения и други противоправни действия/бездействия на физическите или 
юридически лица. 

▪ Реформа на регулаторните органи, ограничаване на броя на мандатите. 
9. Регионално развитие 

▪ АИКБ подкрепя финансовата децентрализация, но смята, че за да е успешна, тя следва да бъде 
предшествана от промяна в административно-териториалното делене на страната, което може да бъде 
извършено със следващите местни избори. 

▪ АИКБ предлага още при следващия прозорец през февруари 2022 г. да бъдат заявени промени в броя и 
границите на районите за планиране (NUTS 2) с оглед повишаване на интензитета на подкрепа в 
изостанали области и намаляване на регионалните различия. 

 
24 часа 
 
√ Бизнесът иска подпомагане и през декември заради скъпия ток  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) приветства и подкрепя предприемането на подход на прозрачни 
и задълбочени преговори по важните за България теми от "Продължаваме промяната", "БСП за България", "Има такъв 
народ" и "Демократична България", на основа на които да формират програмата за управление на бъдещото правителство. 
Това е записано в позиция на АИКБ по коалиционното споразумение, разпространена от пресцентъра на Асоциацията. 
АИКБ се надява, че новото правителство ще продължи да работи в духа на прозрачност и демократичност за извеждане на 
страната ни от настоящата трудна ситуация чрез енергични реформи за върховенство на правото и ограничаване на 
корупцията, по пътя към успешен дигитален и климатично неутрален преход. АИКБ заявява своята воля и готовност да 
бъде диалогичен и конструктивен партньор в този процес в духа на европейските добри практики в социалния диалог и в 
този дух предлага своите коментари по отделните преговорни теми. 
Финанси 
АИКБ подкрепя като основен приоритет ускореното приемане на България в ОИСР и в еврозоната - при запазване на 
валутния борд, фиксирания курс към еврото и мащабна разяснителна кампания. Асоциацията приветства целта да се 
положат всички усилия за приемане на Бюджет 2022 до края на януари 2022 г., но препоръчва целта да бъде приемането 
на бюджет с разумен дефицит (незатрудняващ движението на страната към еврозоната), подкрепящ важните за страната 
ни политики и реформи, вместо да залага още на предварителен етап на актуализация през юли. Предварителните 
намерения за актуализация на полугодие могат да доведат до влошаване на бюджетната дисциплина и създаване на 
напрежения поради множество очаквания, смятат от АИКБ. 
От Асоциацията приветстват спазването на законовия принцип за парламентарен контрол върху разходването на средства, 
формирани на база излишъци и/или по-висока събираемост, и разглеждане на ролята и въвеждането на цялостно 
капиталово бюджетиране и дългосрочен план на капиталовите разходи, който следва да се изпълнява. АИКБ вярва, че 
отчитането на вижданията на социалните партньори и заинтересованите страни следва да се извършва при ползването на 
механизмите в държавата - включително тези за контрол. Подкрепя напълно принципа за увеличаване на доходите през 
увеличаване на производителността на труда и счита, че ако той се възприеме, това следва да се отрази и в обвързването 
на ръста на минималната работна заплата /МРЗ/ с ръста на производителността на труда.  
АИКБ настоява за запазването на нисък относителен дял на преразпределение на държавни разходи през БВП и 
създаването на среда, насърчаваща ускореното икономическо развитие. Настоява бюджетният дефицит да има 
антикризисна, но не проциклична роля и да е подчинен на целта за бързо влизане в еврозоната. 
АИКБ предупреждава, че ефектите от една промяна в режима за регистрация по ДДС са разнопосочни и че подобна 
промяна може да бъде планирана единствено след внимателен анализ на последствията и оценка на въздействието. АИКБ 
<strong>приветства укрепването на капиталовопокривния стълб чрез увеличаване на необлагаемата вноска до 120 лв. след 
съгласуване със социалните партньори, което ще даде възможност на хората сами да осигурят старините си. По отношение 
на предложението за определяне на максималния осигурителен праг на база коефициент 2,3 от средната работна заплата 
/СРЗ/ за предходната година, АИКБ предлага коефициентът да бъде 2-2,2 от средномесечния осигурителен доход /СОД/, а 
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не от СРЗ - както показват анализите на добрите европейски практики. АИКБ напомня, че в НОИ няма индивидуални 
партиди и по тази причина те не могат да бъдат популяризирани, преди да бъдат създадени. 
Подкрепя предложението бъдещи промени в начина на формиране на пенсиите да бъдат съобразени с индивидуалния 
принос към пенсионноосигурителната системата. АИКБ се противопоставя твърдо на административното определяне на 
МРЗ, което е порочна практика. Припомня, че в момента предложението за Директива за справедлива и адекватна 
минимална работна заплата в ЕС влиза на триалог и че след като се приеме, държавите членки ще имат 3 до 5 г. да го 
приложат в националното си законодателство - така че не приема мотиви за увеличаване на МРЗ през 2023 г., свързани с 
това предложение. 
АИКБ подкрепя усилията за одобряване на Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ и подготвяне на проекти за 
дълговата част. Подкрепя всички усилия за съкращаване на сроковете между одобряване и получаване на безвъзмездни 
финансови помощи, както и за опростяване на свързаните с това процедури. АИКБ подкрепя идеята за оптимизация на 
щатната численост на държавната администрация с цел 15 на сто съкращения, както и свързаната с това атестация на 
административния капацитет и бързото въвеждане на дигитални процеси и услуги. АИКБ вярва, че реформата и 
съкращаването на държавната администрация може да бъде по-амбициозно. По отношение на обявеното намерение за 
премахване на данък "уикенд", АИКБ напомня, че това е данък върху личното ползване, който е регламентиран в 
Директивата за ДДС и премахването му ще противоречи на директивата. АИКБ препоръчва да се обмислят възможности 
за облекчение на бизнеса при прилагането му. 
АИКБ подкрепя запазването на антикризисните мерки до края на 2022 г. като настоява за чувствително подобряване на 
техния дизайн при отчитане на многократно даваните бележки от страна на социалните партньори с оглед постигане на 
повече ефективност и ефикасност. Влизане в еврозоната възможно най-скоро е национална кауза, която може да бъде 
успешна само при извършване на заявените реформи, но и с мащабна разяснителна кампания и прозрачност и публичност 
на процеса. 
Въвеждането на софтуерна фискализация чрез промяна на Наредба Н-18 до март 2022 г. трябва да бъде извършено 
изключително внимателно и в диалог с бизнеса, тъй като предходните действия в тази посока показаха колко деликатна е 
тази материя и колко сериозни сътресения могат да причинят на предприятията погрешни решения. АИКБ не подкрепя 
предложението за промяна във формата на месечните ДДС декларации и подаване на информация за касови наличности 
и на информация дали фактура е платена, неплатена или частично платена. Информацията за плащанията и касовите 
наличности е динамична и към датата на подаване на декларацията най-вероятно ще е различна от тази към края на 
отчетния период, посочват от АИКБ и допълват, че предложението създава прекомерна административна и финансова 
тежест особено за МСП. Получената информация ще е негодна за анализ, а и анализирането й ще е загуба на време за 
администрацията, защото информацията ще е неточна. 
АИКБ подкрепя категорично листването на борсата на големи държавни предприятия с миноритарни пакети. В случай че 
за някои предприятия това не е възможно, то АИКБ настоява на тях посредством поправки в нормативната уредба да бъде 
вменено като задължение спазването на Националния кодекс за корпоративно управление (одобрен от КФН) и 
разкриването на информация за сделки със свързани лица, възнаграждения на мениджмънта и т.н. - като при борсово 
търгуемите компании. АИКБ не подкрепя предложението за изплащане на дивидент само по банков път. Задължението за 
плащане на данък върху дивидента не зависи от начина на изплащането му и такъв се дължи във всички случаи на 
разпределена печалба. Ако това е мярка, с която се цели да се предотврати практиката на някои предприятията чрез касово 
плащане на разпределен дивидент да се намаляват прекомерни касови наличности в предприятието, тази цел няма да 
бъде постигната, тъй като са налице редица законни счетоводни техники, с които да бъде заобиколено подобно изискване, 
смятат от АИКБ и допълват, че в същото време в много случаи това би било административна и финансова тежест за 
предприятията. Ако се въвежда такова изискване, то следва да има разумен праг. Според Асоциацията такъв праг може да 
бъде прагът за плащания в брой. 
Икономика 
АИКБ подкрепя визията за изграждане на икономика на висока добавена стойност чрез стимулиране на иновации, 
развитие на човешкия капитал, развита бизнес среда, подобрено управление на държавните предприятия, но предлага да 
се стремим към устойчиви и продуктивни, а не само към високоплатени работни места. Асоциацията подкрепя напълно 
целта за пълно изкореняване на корупцията, както и за работеща и ефективна администрация и регулации, които помагат 
за развитие на бизнес средата и работят в подкрепа на бизнеса. 
АИКБ не споделя предложението за създаването на специално дружество за стартиращи и иновативни компании и смята, 
че този процес следва да бъде насърчаван със специални усилия в рамките на общото подобряване на бизнес средата и 
посредством насърчаване на предприемачеството и бизнес инициативата.  
АИКБ подкрепя изграждането на индустриални паркове и зони на база на реален пазарен интерес от инвеститори според 
регионалните ресурси и приоритизиране на база реална възвращаемост и на база регионално развитие с приоритет върху 
въгледобивните региони и върху тези с нисък икономически растеж. Настоява се в този процес пряко участие да вземат и 
социалните партньори - посредством изградените и добре функциониращи областни и общински съвети за развитие. 
Същият принцип да бъде валиден и при вземането на решения за инвестиции в развитието на регионални екосистеми, 
включително достъпно финансиране, създаване на регионални клъстери и други механизми. 
Като подкрепя инициативата за по-добро регулиране, АИКБ иска преглед и свеждане на регулаторните режими до 
минимално изискуемите от правото на ЕС, с такси до размера на съответните разходи и с мълчаливо съгласие навсякъде, 
където е възможно. България по демографски причини губи всяка година около 50 хил. души на пазара на труда, напомнят 
от АИКБ. По тази причина се предлага облекчаване и опростяване на процедурите за трудова имиграция в съответствие с 
добрите европейски практики, с приоритет, но не само, на граждани с български произход и завършили в България, а  
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според потребностите на икономиката. АИКБ настоява приоритизирането на сектори да става единствено на основа на 
аргументирана експертна дискусия. Настоява приоритетни да бъдат секторите с най-висока добавена стойност и с най-
голям дял в българския износ, като, но не само - тези на инженерните индустрии, машиностроенето и 
металообработването и електротехниката и електрониката. 
Енергетика  
АИКБ подкрепя част от договорените в тази област мерки и настоява за тяхното бързо и ефективно прилагане, тъй като те 
са от критично значение за конкурентоспособността на българската икономика. Отправя и допълнителни препоръки с цел 
повишаване на ефективността на някои от мерките. Предлага се публично обсъждане на Стратегическите насоки за 
развитие на българската енергетика на базата на експертни доклади, мощностни баланси, баланси на 
енергопроизводството, развитието на преносни инфраструктури. Да бъдат отчетени и ефектите върху националния 
суверенитет, конкурентоспособността на българската икономика и устойчивостта на системи като макроикономическата и 
демографската среда. От АИКБ искат компенсиране за свръхвисоката цена на електроенергията на всички потребители на 
свободния пазар, както и допълнителни преференции за електроинтензивната индустрия в съответствие с европейските 
политики. 
АИКБ счита, че връщането към регулиран пазар на някои категории потребители и забраната на износа са в противоречие 
с европейските политики и няма да решат проблемите. АИКБ иска промяна на модела на ценообразуване (съвместно от 
КЕВР и МС), така че при екстремни/извънредни цени на борсите в Европа на потребителите в България да се осигуряват 
поносими цени чрез <strong>промени в добавката "Задължения към обществото", която да придобива несимволични по 
размер и отрицателни по знак стойности. Така електроенергията за износ ще продължи да бъде на високи цени и ще 
осигурява добри печалби на българските производители на енергия, без да се ограничава износът, а за вътрешния пазар 
тези високи борсови цени ще се редуцират за местните потребители с отрицателните стойности на добавката "Задължения 
към обществото", смятат от АИКБ. 
АИКБ подкрепя диверсификацията на доставките на природен газ, в т.ч. проучване на собствени находища, разширяване 
на Чирен, но и проучване на залежи от шистов газ. АИКБ подкрепя и засилването на възможностите и капацитета на 
специализираните институции като КЗК и КЕВР за действия срещу картели и срещу пазарни манипулации. При вземане на 
решения в областта на съхранение на енергия да се разработват всички възможности, като се спазва принципът за 
технологична неутралност, предлагат от АИКБ. 
АИКБ подкрепя нотифициране на механизъм за капацитет и провеждане на търгове в едно с<strong> преобразуване на 
договорите с т.нар. "американски" централи. АИКБ подкрепя облекчаването на изграждането на ВЕИ за собствени нужди 
за предприятия и домакинства, както и преминаването от разрешителен към уведомителен режим. 
Труд и социална политика 
АИКБ подкрепя предложението за изготвянето на прозрачен законовоопределен автоматичен механизъм за определяне 
на МРЗ след консултации със социалните партньори. Но възразява категорично с набиращите скорост спекулации според 
Асоциацията с предложението за европейска директива, която няма за цел да определя нито равнището на работните 
заплати, нито да предлага количествени параметри за тяхното определяне, тъй като това би било нарушение на договорите 
за създаване и функциониране на ЕС. Обвързването на МРЗ еднозначно със СРЗ всъщност противоречи на принципа за 
прозрачно и честно договаряне със социалните партньори, тъй като предопределя крайния резултат от подобни 
преговори, без да се съобразява с пазарните принципи, производителността на труда и икономически реалности, вкл. 
икономическия цикъл, смятат от АИКБ. Когато се сравнява МРЗ и СРЗ, следва да се отчита фактът, че СРЗ е брутна и да се 
определя БРУТНА МРЗ. За АИКБ правилният начин на определяне на МРЗ е договарянето й по икономически дейности 
между браншовите организации на работодатели и синдикати. 
Асоциацията настоява за премахване на доплащанията за прослужено време, които според АИКБ нямат аналог никъде в 
Европа, както и премахване на задължението работодателите да плащат първите 3 дни болнични. 
АИКБ счита, че дистанционната работа е добре регламентирана в Кодекса на труда. АИКБ подкрепя актуализирането и 
осъвременяването на стратегията за дългосрочна грижа на основа на европейските добри практики и уроците от 
пандемията, както и поради демографските тенденции. АИКБ напомня, че и сега укриването на осигуровки е 
криминализирано по отношение на работодателя, като подкрепя разпростирането и върху доплащането на ръка над 
официално договорените плащания за труд. Подкрепя засилването на контрола върху изпълнението, както и въвеждането 
на санкции и към работниците. От АИКБ не споделят включването на счетоводителите към извършителите, т.к. в повечето 
случаи те даже не са информирани за деянието, освен че не са страна и не взимат решението. 
АИКБ настоява да няма минимално обезщетение за безработица. Вместо това то да бъде определено на 60 на сто от 
осигурителния принос на съответното лице за последните 6 или 12 месеца, за да не се стимулира сивият сектор. От АИКБ 
искат насърчаване на родителите да се връщат на работа възможно най-бързо след отпуск по майчинство, посредством 
осигуряването на достъпни детски заведения и стимули за връщане на работа, а не стимули за стоене вкъщи с увеличаване 
на заплащането на втората година. България е сред страните с най-дълго майчинство, но това не помага за справянето с 
демографската криза, а води до обедняване и деквалификация, изтъкват от Асоциацията. АИКБ категорично подкрепя 
засилването на контрола и санкциите при отпускане на социални помощи и обезщетения за безработица на трудоспособни 
лица. Т. нар. "испанска безработица", с която се източват обществени фондове и се практикува недекларирана заетост, 
придобива извънредни размери и изисква решителни мерки, смятат от АИКБ. Асоциацията подкрепя решителна реформа 
на медицинската и трудовата експертиза и закриване на ТЕЛК. 
Трябва да се сложи край на тази масова корупция и източване на фондове, без да се решават проблемите на действително 
нуждаещите се хора с увреждане за трудова реинтеграция чрез определяне на остатъчна трудоспособност, 
преквалификация при необходимост и подкрепа за среда, категорични са от АИКБ. АИКБ подкрепя прелицензиране на 
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Центъра за професионално обучение /ЦПО/ и извършване на дейностите по Националния план за действие по заетостта 
/НПДЗ/ по квалификация на безработни от работодателските и браншови организации и предприятията, а не от общини и 
НПО. 
Електронно управление 
АИКБ подкрепя намеренията на политическите партии за ефективно, ефикасно и ускорено въвеждане на е-правителство в 
България. Предлага социалните партньори да бъдат активни участници при определяне на обхвата на услугите към 
гражданите и бизнеса и вътре в държавната/общинска администрация - така че те да подкрепят и подсилят капацитета на 
държавната администрация за изпълнение на заявените намерения и срокове. Всички промени и заявени намерения за 
промени трябва да се предшестват от бизнес анализи за ползите, заплахите, рисковете и предизвикателствата, свързани с 
тях. 
АИКБ препоръчва заявленията за създаването на нови държавни структури - министерства, агенции и т.н. да бъдат 
оптимизирани от отношение на техните бюджети и планирани резултати. От Асоциацията предупреждават, че само 
цифровизацията на услугите няма да бъде ефективна без ефективна промяна и оптимизация на бизнес процесите в самата 
администрация. 
Транспорт 
АИКБ препоръчва внимателно обмисляне на възродената идея за връщане на АПИ в Министерството на 
транспорта</strong>. От една страна, Договорът за присъединяване на България към Европейския съюз ясно подчертава, 
че политиката в областта на транспорта се осъществява от Министерството на транспорта. От друга страна - нито един от 
приетите стратегически документи в областта на транспортната инфраструктура (които бяха "предварителни условия" в 
предходния програмен период) не предвижда изваждането на АПИ от МРРБ, посочват от АИКБ. Предвид сложността на 
процеса, свързана с промяна на множество нормативни документи и изграждани с години взаимовръзки, от Асоциацията 
препоръчват решението за такава структурна реформа да се вземе след задълбочен анализ и разширен дебат с участието 
на неправителствения сектор. 
АИКБ счита за излишно създаването на Единен одитен орган, който да приема строежите. Предлага вместо това ефективно 
и прозрачно прилагане на ЗУТ, който урежда изчерпателно тази материя. АИКБ приветства декларираната готовност за 
фокусиране на инвестиции и конкретни действия в подобряване на пътната безопасност. Необходимо е преформулиране 
на стратегията в тази област и укрепване на капацитета на ангажираните администрации. Участието на всички 
заинтересовани страни е единствената политика, гарантираща успешна реализация на амбициозните задачи, смятат от 
Асоциацията. Включването в коалиционното споразумение на множество мащабни инфраструктурни обекти създава 
условия за разфокусиране, особено предвид лимитираните възможности на бюджета, изтъкват от АИКБ и препоръчват 
концентриране на усилията в <strong>завършване на изграждането или реконструкцията на основната и разширена TEN-T 
мрежа на територията на страната. Европейските директиви изискват това да стане до 2030 г. и са необходими спешни 
мерки за ускоряване на процесите, както в пътната, така и особено в железопътната инфраструктура на България, напомнят 
от АИКБ. 
Образование 
АИКБ препоръчва съкращаване на годишния план-прием в държавни ВУЗ до 50 процента от абитуриентите, като 
същевременно приемът се преструктурира в съответствие със заетостта на висшистите в България в полза на инженерните 
специалности. За дефицитни професии и такива с недостиг на пазара на труда да се отпускат държавни стипендии и да се 
намаляват (премахват) такси при подписване на договор за реализация в България за 5 години след завършване. Да 
продължи увеличаването на професионалните паралелки в съответствие със заетите в икономиката специалности, 
предлагат от Асоциацията. 
Правосъдие 
АИКБ счита за необходимо да се ограничат функциите на прокуратурата само в повдигане и поддържане на обвинение, а 
всички останали функции максимално да бъдат ограничени и да се въведе съдебен контрол върху отказа да се образува 
досъдебно производство срещу главния прокурор, както и да се повиши допълнително отчетността му. АИКБ подкрепя 
използването на законови механизми, за <strong>да бъде прекратен мандатът на настоящия главен прокурор, както и да 
се намали мандатът от 7 на 5 години.  
АИКБ подкрепя акриването на Специализирания съд и Специализираната прокуратура и счита за правилно и Висшият 
съдебен съвет да се раздели на два съвета - прокурорски съвет, избран преобладаващо от парламента, и съвет на съдиите, 
избран преобладаващо от съдиите. АИКБ подкрепя въвеждането на електронно правосъдие, като акцентира върху 
неоходимостта за развие и усъвършенстване на Единната информационна система на съдилищата и Единният портал за 
електронно правосъдие, които създават порзрачност и проследимост на управлението на делата и улесняват достъпа на 
гражданите до тях. АИКБ подкрепя идеята за разделяне на съществуваща сега КПКОНПИ на два отделни органа - 
Антикорупционен орган или Бюро за превенция и противодействие на корупцията, на който ще е възложена и проверката 
на декларациите за имущественото състояние и конфликта на интереси, и Национално бюро за възстановяване на 
незаконно придобити активи - от престъпления, административни нарушения и други противоправни 
действия/бездействия на физическите или юридически лица. АИКБ иска реформа на регулаторните органи и ограничаване 
на броя на мандатите. 
Регионално развитие 
АИКБ подкрепя финансовата децентрализация, но смята, че за да е успешна, тя следва да бъде предшествана от<strong> 
промяна в административно-териториалното делене на страната, което може да бъде извършено със следващите местни 
избори. АИКБ предлага още при следващия прозорец през февруари 2022 г. да бъдат заявени промени в броя и границите 
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на районите за планиране (NUTS 2) с оглед повишаване на интензитета на подкрепа в изостанали области и намаляване на 
регионалните различия. 
 
Economic.bg 
 
√ АИКБ предлага да бъдат съкратени повече от 30 000 чиновници 
За запазване на формата на месечните ДДС декларации в сегашния им вид, настоява АИКБ 
Πo-aмбициoзнo cъĸpaщaвaнe нa дъpжaвнитe cлyжитeли, зaпaзвaнe нa Aгeнция „Πътнa инфpacтpyĸтypa“ пoд шaпĸaтa нa 
Mиниcтepcтвoтo нa peгиoнaлнoтo paзвитиe и блaгoycтpoйcтвoтo зaceгa и зaпaзвaнe нa фopмaтa нa мeceчнитe ДДC 
дeĸлapaции в ceгaшния им вид. Зa тoвa ce oбяви бизнecът в лицeтo нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия 
в пoзиция пo пoвoд пpeгoвopитe мeждy чeтиpитe пapтии, ĸoитo ce oпитвaт дa cфopмиpaт ĸoaлиция – „Πpoдължaвaмe 
пpoмянaтa“, БCΠ, „Имa тaĸъв нapoд“ и „Дeмoĸpaтичнa Бългapия“. 
Taм ce пocoчвa, чe идeятa нa Aceн Bacилeв зa нaмaлявaнe нa aдминиcтpaциятa c 30 000, ĸaĸтo и cвъpзaнaтa c тoвa aтecтaция 
нa aдминиcтpaтивния ĸaпaцитeт и бъpзoтo въвeждaнe нa дигитaлни пpoцecи и ycлyги, e дoбpa. "AИKБ вяpвa, чe peфopмaтa 
и cъĸpaщaвaнeтo нa дъpжaвнaтa aдминиcтpaция мoжe дa бъдe пo-aмбициoзнo." 
Бизнecът нe пoдĸpeпя и пpeдлoжeнитe мexaнизми зa oпpeдeлянe нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa и мaĸcимaлния 
ocигypитeлeн дoxoд. Cпopeд AИKБ oпpeдeлянeтo нa мaĸcимaлния пpaг тpябвa дa бъдe нa бaзa ĸoeфициeнт мeждy 2 и 2.2 
oт cpeдния ocигypитeлeн дoxoд, a нe oт cpeднaтa paбoтнa зaплaтa. Teзи тexни пpeдлoжeния ca бaзиpaни нa aнaлиз нa 
„дoбpитe eвpoпeйcĸи пpaĸтиĸи“. 
Πpипoмнямe, чe „Πpoдължaвaмe пpoмянaтa“, БCΠ и „Имa тaĸъв нapoд“ ce cъглacиxa мaĸcимaлният пpaг дa бъдe cpeднaтa 
paбoтнa зaплaтa зa пpeдxoднaтa гoдинa, yмнoжeнa c ĸoeфициeнт 2.3. Eдинcтвeнo „Дeмoĸpaтичнa Бългapия“ нe e cъглacнa 
c тoвa. 
Oтнocнo минимaлнaтa зaплaтa AИKБ зa пopeдeн път пocoчвa, чe тя тpябвa дa ce дoгoвapя пo иĸoнoмичecĸи дeйнocти мeждy 
бpaншoвитe opгaнизaции нa paбoтoдaтeли и cиндиĸaти, a нe дa бъдe aдминиcтpaтивнo oпpeдeлянa или дa e пpoцeнт oт 
cpeднaтa paбoтнa зaплaтa. 
Бизнec opгaнизaциятa aпeлиpa зa пpиeмaнeтo нa бюджeтa зa 2022 г. c „paзyмeн дeфицит“, ĸoйтo дa нe зaтpyдни пътя нa 
cтpaнaтa ĸъм eвpoзoнaтa. Πo вpeмe нa пpeгoвopитe пapтиитe ce paзбpaxa зa дeфицит oт oĸoлo 3.5-4.5%, ĸoйтo e знaчитeлнo 
нaд 3-пpoцeнтнaтa гpaницa, ĸoятo ce пpeпopъчвa oт Фиcĸaлния cъвeт нa Бългapия. 
AИKБ „ĸaтeгopичнo“ пoдĸpeпя лиcтвaнeтo нa бopcaтa нa минopитapни пaĸeти oт гoлeми дъpжaвни 
пpeдпpиятия.  Πpeдлoжeниeтo бe нa „Дeмoĸpaтичнa Бългapия“, ĸaтo в cлyчaй чe зa няĸoи дpyжecтвa тoвa нe e възмoжнo, 
тo AИKБ нacтoявa зa пoпpaвĸи в нopмaтивнaтa ypeдбa, ĸoитo дa изиcĸвaт paзĸpивaнe нa инфopмaция зa cдeлĸи cъc cвъpзaни 
лицa и възнaгpaждeния нa мeниджмънтa в тяx – ĸaĸтo пpи бopcoвo тъpгyвaнитe ĸoмпaнии. 
Opгaнизaциятa нe xapecвa пpeдлoжeниeтo зa cъздaвaнe нa нoвo дъpжaвнo дpyжecтвo c фoĸyc въpxy cтapтъпитe и cмятa, чe 
„тoзи пpoцec cлeдвa дa бъдe нacъpчaвaн cъc cпeциaлни ycилия в paмĸитe нa oбщoтo пoдoбpявaнe нa бизнec cpeдaтa“. 
AИKБ e и пpoтив мecтeнeтo нa AΠИ в Mиниcтepcтвoтo нa тpaнcпopтa зaceгa. 
Πpeдвид cлoжнocттa нa пpoцeca, cвъpзaн c пpoмянa нa мнoжecтвo нopмaтивни дoĸyмeнти и изгpaждaни c гoдини 
взaимoвpъзĸи, пpeпopъчвaмe peшeниeтo зa тaĸaвa cтpyĸтypнa peфopмa дa ce взeмe cлeд зaдълбoчeн aнaлиз и paзшиpeн 
дeбaт c yчacтиeтo нa нeпpaвитeлcтвeния ceĸтop“, пишe в пoзициятa. 
Opгaнизaциятa cъщo тaĸa cчитa зa излишнo cъздaвaнeтo нa Eдинeн oдитeн opгaн, ĸoйтo дa пpиeмa cтpoeжитe, ĸaтo вмecтo 
тoвa пpeдлaгa eфeĸтивнo и пpoзpaчнo пpилaгaнe нa ЗУT. 
B eнepгийния ceĸтop AИKБ пoдĸpeпя дивepcифиĸaциятa нa дocтaвĸитe нa пpиpoдeн гaз, вĸлючитeлнo и чpeз пpoyчвaнe нa 
coбcтвeни нaxoдищa и зaлeжи oт шиcтoв гaз. 
B cфepaтa нa oбpaзoвaниeтo opгaнизaциятa пpeпopъчвa cъĸpaщaвaнe нa гoдишния плaн-пpиeм в дъpжaвни BУЗ-oвe дo 50% 
oт aбитypиeнтитe, ĸaтo cъщeвpeмeннo пpиeмът ce пpecтpyĸтypиpa в cъoтвeтcтвиe cъc зaeтocттa нa виcшиcтитe в Бългapия 
в пoлзa нa инжeнepнитe cпeциaлнocти. Зa дeфицитни пpoфecии и тaĸивa c нeдocтиг нa пaзapa нa тpyдa дa ce oтпycĸaт 
дъpжaвни cтипeндии и дa ce нaмaлявaт (пpeмaxвaт) тaĸcи пpи пoдпиcвaнe нa дoгoвop зa peaлизaция в Бългapия зa 5 гoдини 
cлeд зaвъpшвaнe. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ 30 000 чиновници остават в историята - как ще се отрази това на държавата? 
"Ние намаляваме с 50 000 на година, а администрацията расте", заявиха от АИКБ 
30 000 чиновници ще бъдат съкратени до края на следващата година. Предложението е на съпредседателя на 
"Продължаваме промяната" Асен Василев. 
То вече има подкрепа от страна на БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България". По сметки на Василев обаче, 
чиновниците в страната са 250 000 души, а официалните данни на НСИ за централната и териториална администрация 
сочат друго - близо 99 000 души. 
Според работодателските организации орязването на щатовете даже е закъсняло. 
"Ние сме на първо място по брой чиновници на глава от населението. Ние намаляваме с 50 000 на година, а 
администрацията расте", каза Добрин Иванов от АИКБ. 
Според работодателската организация няма да има ръст на безработицата, ако идеята бъде осъществена.  
"Безработицата е на рекордно ниско ниво. Освободените служители много лесно и бързо ще намерят работа в частния 
сектор", подчерта Иванов. 
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Не на това мнение са синдикатите. Според тях в пространството са хвърлени числа без анализи, а на места има остър 
недостиг.  
"Инспекторите, които следят за трудовото законодателство в страната, са 400, а фирмите са над 400 000. Няма кой да отиде 
на място и да проверява", заяви икономическият съветник към КТ "Подкрепа" Ваня Григорова. 
"30 000 души са една пета от всички безработни. Някой питал ли ги е тези хора", подчерта Любослав Костов от КНСБ. 
Профсъюзите са категорични, че са готови и на протести. Идеята на Асен Василев е да се окрупнят и звена като 
счетоводство, човешки ресурси, юридически отдел.  
"Например, всяко ведомство има счетоводен модел, което не е необходимо", допълни Добрин Иванов. 
От "Демократична България" смятат, че въвеждането на така чаканото електронно управление ще доведе до естествено 
намаляване на администрацията.  
"Навлизаме в период на икономически растеж. Нищо страшно не виждам в това начинание. Ще дадем твърда подкрепа", 
заяви съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов. 
От ГЕРБ засега се въздържат от коментар. 
Вижте повече в репортажа на Виолета Русенова. 
 
Novini.bg 
 
√ УС на АИКБ обсъди резултатите от преговорите за коалиционно споразумение 
АИКБ приветства и подкрепя предприемането на подход на прозрачни и задълбочени преговори по важните за България 
теми от „Продължаваме промяната“, „БСП за България“, „Има такъв народ“ и „Демократична България“, на основа на 
които да формират програмата за управление на бъдещото правителство. 
Това пише в официална позиция от страна на Асоциацията на индустриалния капитал в България по повод преговорите за 
коалиционно споразумение. Публикуваме позицията без редакторска намеса: 
"АИКБ изразява своята надежда, че то ще продължи да работи в духа на прозрачност и демократичност за извеждане на 
страната ни от настоящата трудна ситуация чрез енергични реформи за върховенство на правото и ограничаване на 
корупцията, по пътя към успешен дигитален и климатично неутрален преход. АИКБ заявява своята воля и готовност да 
бъдем диалогичен и конструктивен партньор в този процес в духа на европейските добри практики в социалния диалог и 
в този дух предлага своите коментари по отделните преговорни теми. 
1. Финанси 
АИКБ подкрепя като основен приоритет ускореното приемане на България в ОИСР и в еврозоната – при запазване на 
валутния борд, фиксирания курс към еврото и мащабна разяснителна кампания. 
АИКБ приветства целта да се положат всички усилия за приемане на Бюджет 2022 до края на януари 2022 г. Но препоръчва 
целта да бъде приемането на бюджет с разумен дефицит (незатрудняващ движението на страната към еврозоната), 
подкрепящ важните за страната ни политики и реформи, вместо да залага още на предварителен етап актуализация през 
юли. Предварителните намерения за актуализация на полугодие могат да доведат до влошаване на бюджетната 
дисциплина и създаване на напрежения поради множество очаквания. 
АИКБ приветства спазването на законовия принцип за парламентарен контрол върху разходването на средства, 
формирани на база излишъци и/или по-висока събираемост, и разглеждане на ролята и въвеждането на цялостно 
капиталово бюджетиране и дългосрочен план на капиталовите разходи, който следва да се изпълнява. 
АИКБ вярва, че отчитането на вижданията на социалните партньори и заинтересованите страни следва да се извършва при 
ползването на механизмите в държавата – включително тези за контрол. Подкрепя напълно принципа за увеличаване на 
доходите през увеличаване на производителността на труда и счита, че ако той се възприеме, това следва да се отрази и в 
обвързването на ръста на МРЗ с ръста на производителността на труда.  
АИКБ настоява за запазването на нисък относителен дял на преразпределение на държавни разходи през БВП и 
създаването на среда, насърчаваща ускореното икономическо развитие. Настоява бюджетният дефицит да има 
антикризисна, но не проциклична роля и да е подчинен на целта за бързо влизане в еврозоната. 
АИКБ предупреждава, че ефектите от една промяна в режима за регистрация по ДДС са разнопосочни и че подобна 
промяна може да бъде планирана единствено след внимателен анализ на последствията и оценка на въздействието. 
АИКБ приветства укрепването на капиталовопокривния стълб чрез увеличаване на необлагаемата вноска до 120 лв. след 
съгласуване със социалните партньори, което ще даде възможност на хората сами да осигурят старините си. По отношение 
на предложението за определяне на максималния осигурителен праг на база коефициент 2,3 от СРЗ за предходната 
година, АИКБ предлага коефициентът да бъде 2.00 - 2.20 от СОД, а не от СРЗ – както показват анализите на добрите 
европейски практики. 
АИКБ напомня, че в НОИ няма индивидуални партиди и по тази причина те не могат да бъдат популяризирани, преди да 
бъдат създадени. Подкрепя предложението бъдещи промени в начина на формиране на пенсиите да бъдат съобразени с 
индивидуалния принос към пенсионноосигурителната системата. 
АИКБ се противопоставя твърдо на административното определяне на МРЗ, което е порочна практика. Припомня, че в 
момента предложението за Директива за справедлива и адекватна минимална работна заплата в ЕС влиза на триалог и че 
след като се приеме, държавите членки ще имат 3 до 5 г. да го приложат в националното си законодателство – така че не 
приема мотиви за увеличаване на МРЗ през 2023 г., свързани с това предложение. 
АИКБ подкрепя усилията за одобряване на ПВУ и подготвяне на проекти за дълговата част. Подкрепя всички усилия за 
съкращаване на сроковете между одобряване и получаване на безвъзмездни финансови помощи, както и за опростяване 
на свързаните с това процедури. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/248358-30-000-chinovnitsi-ostavat-v-istoriyata-kak-shte-se-otrazi-tova-na-darzhavata
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АИКБ подкрепя идеята за оптимизация на щатната численост на държавната администрация с цел 15% съкращения, както 
и свързаната с това атестация на административния капацитет и бързото въвеждане на дигитални процеси и услуги. АИКБ 
вярва, че реформата и съкращаването на държавната администрация може да бъде по-амбициозно. 
По отношение на обявеното намерение за премахване на данък „уикенд“, АИКБ напомня, че това е данък върху личното 
ползване, който е регламентиран в Директивата за ДДС и премахването му ще противоречи на директивата. АИКБ 
препоръчва да се обмислят възможности за облекчение на бизнеса при прилагането му. 
АИКБ подкрепя запазването на антикризисните мерки до края на 2022 г., като настоява за чувствително подобряване на 
техния дизайн при отчитане на многократно даваните бележки от страна на социалните партньори с оглед постигане на 
повече ефективност и ефикасност. 
Влизане в еврозоната възможно най-скоро е национална кауза, която може да бъде успешна само при извършване на 
заявените реформи, но и с мащабна разяснителна кампания и прозрачност и публичност на процеса. 
Въвеждането на софтуерна фискализация чрез промяна на Наредба Н-18 до март 2022 г. трябва да бъде извършено 
изключително внимателно и в диалог с бизнеса, тъй като предходните действия в тази посока показаха колко деликатна е 
тази материя и колко сериозни сътресения могат да причинят на предприятията погрешни решения. 
АИКБ не подкрепя предложението за промяна във формата на месечните ДДС декларации и подаване на информация за 
касови наличности и на информация дали фактура е платена, неплатена или частично платена. Информацията за 
плащанията и касовите наличности е динамична и към датата на подаване на декларацията най-вероятно ще е различна 
от тази към края на отчетния период. Предложението създава прекомерна административна и финансова тежест особено 
за МСП. Получената информация ще е негодна за анализ, а и анализирането й ще е загуба на време за администрацията, 
защото информацията ще е неточна. 
АИКБ подкрепя категорично листването на борсата на големи държавни предприятия с миноритарни пакети. В случай че 
за някои предприятия това не е възможно, то АИКБ настоява на тях посредством поправки в нормативната уредба да бъде 
вменено като задължение спазването на Националния кодекс за корпоративно управление (одобрен от КФН) и 
разкриването на информация за сделки със свързани лица, възнаграждения на мениджмънта и т.н. – като при борсово 
търгуемите компании. 
АИКБ не подкрепя предложението за изплащане на дивидент само по банков път. Задължението за плащане на данък 
върху дивидента не зависи от начина на изплащането му и такъв се дължи във всички случаи на разпределена печалба. 
Ако това е мярка, с която се цели да се предотврати практиката на някои предприятията чрез касово плащане на 
разпределен дивидент да се намаляват прекомерни касови наличности в предприятието, тази цел няма да бъде 
постигната, тъй като са налице редица законни счетоводни техники, с които да бъде заобиколено подобно изискване. В 
същото време в много случаи това би било административна и финансова тежест за предприятията. Ако се въвежда такова 
изискване, то следва да има разумен праг. Такъв праг може да бъде прагът за плащания в брой. 
2. Икономика 
АИКБ подкрепя визията за изграждане на икономика на висока добавена стойност чрез стимулиране на иновации, 
развитие на човешкия капитал, развита бизнес среда, подобрено управление на държавните предприятия, но предлага да 
се стремим към устойчиви и продуктивни, а не само към високоплатени работни места. Разбира се, подкрепя напълно 
целта за пълно изкореняване на корупцията, както и за работеща и ефективна администрация и регулации, които помагат 
за развитие на бизнес средата и работят в подкрепа на бизнеса. 
АИКБ не споделя предложението за създаването на специално дружество за стартиращи и иновативни компании. Счита, 
че този процес следва да бъде насърчаван със специални усилия в рамките на общото подобряване на бизнес средата и 
посредством насърчаване на предприемачеството и бизнес инициативата. 
АИКБ подкрепя изграждането на индустриални паркове и зони на база на реален пазарен интерес от инвеститори според 
регионалните ресурси и приоритизиране на база реална възвращаемост и на база регионално развитие с приоритет върху 
въгледобивните региони и върху тези с нисък икономически растеж. Настоява в този процес пряко участие да вземат и 
социалните партньори – посредством изградените и добре функциониращи областни и общински съвети за развитие. 
Същият принцип да бъде валиден и при вземането на решения за инвестиции в развитието на регионални екосистеми, 
включително достъпно финансиране, създаване на регионални клъстери и други механизми. 
Като подкрепя инициативата за по-добро регулиране, АИКБ иска преглед и свеждане на регулаторните режими до 
минимално изискуемите от правото на ЕС, с такси до размера на съответните разходи и с мълчаливо съгласие навсякъде, 
където е възможно. 
България по демографски причини губи всяка година около 50 хил. души на пазара на труда. Трябва да се облекчат и 
опростят процедурите за трудова имиграция в съответствие с добрите европейски практики, разбира се, с приоритет, но 
не само, на граждани с български произход и завършили в България, а според потребностите на икономиката. 
АИКБ настоява приоритизирането на сектори да става единствено на основа на аргументирана експертна дискусия. 
Настоява приоритетни да бъдат секторите с най-висока добавена стойност и с най-голям дял в българския износ, като, но 
не само - тези на инженерните индустрии, машиностроенето и металообработването и електротехниката и електрониката.  
3. Енергетика 
АИКБ подкрепя част от договорените в тази област мерки и настоява за тяхното бързо и ефективно прилагане, тъй като те 
са от критично значение за конкурентоспособността на българската икономика. Отправя и следните допълнителни 
препоръки с цел повишаване на ефективността на някои от мерките. 
Публично обсъждане на Стратегическите насоки за развитие на българската енергетика на базата на експертни доклади, 
мощностни баланси, баланси на енергопроизводството, развитието на преносни инфраструктури. Да бъдат отчетени и 
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ефектите върху националния суверенитет, конкурентоспособността на българската икономика и устойчивостта на системи 
като макроикономическата и демографската среда. 
Компенсиране за свръхвисоката цена на електроенергията на ВСИЧКИ потребители на свободния пазар. Допълнителни 
преференции за електроинтензивната индустрия в съответствие с европейските политики. 
АИКБ счита, че връщане към регулиран пазар на някои категории потребители и забрана на износа са в противоречие с 
европейските политики и няма да решат проблемите. АИКБ иска промяна на модела на ценообразуване (съвместно от 
КЕВР и МС), така че при екстремни/извънредни цени на борсите в Европа на потребителите в България да се осигуряват 
поносими цени чрез промени в добавката „Задължения към обществото“, която да придобива несимволични по размер и 
отрицателни по знак стойности. Така електроенергията за износ ще продължи да бъде на високи цени и ще осигурява 
добри печалби на българските производители на енергия, без да се ограничава износът, а за вътрешния пазар тези високи 
борсови цени ще се редуцират за местните потребители с отрицателните стойности на добавката „Задължения към 
обществото“. 
АИКБ подкрепя диверсификацията на доставките на природен газ, в т.ч. проучване на собствени находища, разширяване 
на Чирен, но и проучване на залежи от шистов газ. 
АИКБ подкрепя засилване на възможностите и капацитета на специализираните институции като КЗК и КЕВР за действия 
срещу картели и срещу пазарни манипулации. 
При вземане на решения в областта на съхранение на енергия да се разработват всички възможности, като се спазва 
принципът за технологична неутралност. 
АИКБ подкрепя нотифициране на механизъм за капацитет и провеждане на търгове в едно с преобразуване на договорите 
с т.нар. „американски“ централи. 
АИКБ подкрепя облекчаването на изграждането на ВЕИ за собствени нужди за предприятия и домакинства, както и 
преминаването от разрешителен към уведомителен режим. 
4. Труд и социална политика 
АИКБ подкрепя предложението за изготвянето на прозрачен законовоопределен автоматичен механизъм за определяне 
на МРЗ след консултации със социалните партньори. Но възразява категорично с набиращите скорост спекулации с 
предложението за европейска директива, която няма за цел да определя нито равнището на работните заплати, нито да 
предлага количествени параметри за тяхното определяне, тъй като това би било нарушение на договорите за създаване и 
функциониране на ЕС. Обвързването на МРЗ еднозначно със СРЗ всъщност противоречи на принципа за прозрачно и честно 
договаряне със социалните партньори, тъй като предопределя крайния резултат от подобни преговори, без да се 
съобразява с пазарните принципи, производителността на труда и икономически реалности, вкл. икономическия цикъл. 
Когато се сравнява МРЗ и СРЗ, следва да се отчита фактът, че СРЗ е брутна и да се определя БРУТНА МРЗ. За нас правилният 
начин на определяне на МРЗ е договарянето й по икономически дейности между браншовите организации на 
работодатели и синдикати. Настоява за премахване на доплащанията за прослужено време, които нямат аналог никъде в 
Европа, както и премахване на задължението работодателите да плащат първите 3 дни болнични. 
АИКБ счита, че дистанционната работа е добре регламентирана в Кодекса на труда. 
АИКБ подкрепя актуализирането и осъвременяването на стратегията за дългосрочна грижа на основа на европейските 
добри практики и уроците от пандемията, както и поради демографските тенденции. 
АИКБ напомня, че и сега укриването на осигуровки е криминализирано по отношение на работодателя, като подкрепя 
разпростирането и върху доплащането на ръка над официално договорените плащания за труд. Подкрепя засилването на 
контрола върху изпълнението, както и въвеждането на санкции и към работниците. Не споделя включването на 
счетоводителите към извършителите, т.к. в повечето случаи те даже не са информирани за деянието, освен че не са страна 
и не взимат решението. 
АИКБ настоява да няма минимално обезщетение за безработица. Вместо това то да бъде определено на 60% от 
осигурителния принос на съответното лице за последните 6 или 12 месеца, за да не се стимулира сивият сектор. 
Насърчаване на родителите да се връщат на работа възможно най-бързо след отпуск по майчинство посредством 
осигуряването на достъпни детски заведения и стимули за връщане на работа, а не стимули за стоене вкъщи с увеличаване 
на заплащането на втората година. България е сред страните с най-дълго майчинство, но това не помага за справянето с 
демографската криза, а води до обедняване и деквалификация. 
АИКБ категорично подкрепя засилването на контрола и санкциите при отпускане на социални помощи и обезщетения за 
безработица на трудоспособни лица. Т. нар. „испанска безработица“, с която се източват обществени фондове и се 
практикува недекларирана заетост, придобива извънредни размери и изисква решителни мерки. 
АИКБ подкрепя решителна реформа на медицинската и трудовата експертиза и закриване на ТЕЛК. Трябва да се сложи 
край на тази масова корупция и източване на фондове, без да се решават проблемите на действително нуждаещите се 
хора с увреждане за трудова реинтеграция чрез определяне на остатъчна трудоспособност, преквалификация при 
необходимост и подкрепа за среда. 
АИКБ подкрепяме прелицензиране на ЦПО и извършване на дейностите по НПДЗ по квалификация на безработни от 
работодателските и браншови организации и предприятията, а не от общини и НПО. 
5. Електронно управление 
АИКБ подкрепя намеренията на политическите партии за ефективно, ефикасно и ускорено въвеждане на е-правителство в 
Република България. Предлага социалните партньори да бъдат активни участници при определяне на обхвата на услугите 
към гражданите и бизнеса и вътре в държавната/общинска администрация – така че те да подкрепят и подсилят капацитета 
на държавната администрация за изпълнение на заявените намерения и срокове. 
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Всички промени и заявени намерения за промени трябва да се предшестват от бизнес анализи за ползите, заплахите, 
рисковете и предизвикателствата, свързани с тях. 
АИКБ препоръчва заявленията за създаването на нови държавни структури - министерства, агенции и т.н. да бъдат 
оптимизирани от отношение на техните бюджети и планирани резултати. Предупреждава, че само цифровизацията на 
услугите няма да бъде ефективна без ефективна промяна и оптимизация на бизнес процесите в самата администрация. 
6. Транспорт 
АИКБ препоръчва внимателно обмисляне на възродената идея за връщане на АПИ в Министерството на транспорта. От 
една страна, Договорът за присъединяване на България към Европейския съюз ясно подчертава, че политиката в областта 
на транспорта се осъществява от Министерството на транспорта. От друга страна - нито един от приетите стратегически 
документи в областта на транспортната инфраструктура (които бяха „предварителни условия“ в предходния програмен 
период) не предвижда изваждането на АПИ от МРРБ. Предвид сложността на процеса, свързана с промяна на множество 
нормативни документи и изграждани с години взаимовръзки, препоръчваме решението за такава структурна реформа да 
се вземе след задълбочен анализ и разширен дебат с участието на неправителствения сектор. 
АИКБ счита за излишно създаването на Единен одитен орган, който да приема строежите. Предлага вместо това ефективно 
и прозрачно прилагане на ЗУТ, който урежда изчерпателно тази материя. 
АИКБ приветства декларираната готовност за фокусиране на инвестиции и конкретни действия в подобряване на пътната 
безопасност. Необходимо е преформулиране на стратегията в тази област и укрепване на капацитета на ангажираните 
администрации. Участието на всички заинтересовани страни е единствената политика, гарантираща успешна реализация 
на амбициозните задачи. 
Включването в коалиционното споразумение на множество мащабни инфраструктурни обекти създава условия за 
разфокусиране, особено предвид лимитираните възможности на бюджета. Затова АИКБ препоръчва концентриране на 
усилията в завършване на изграждането или реконструкцията на основната и разширена TEN-T мрежа на територията на 
страната. Европейските директиви изискват това да стане до 2030 г. и са необходими спешни мерки за ускоряване на 
процесите, както в пътната, така и особено в железопътната инфраструктура на България 
7. Образование 
АИКБ препоръчва съкращаване на годишния план-прием в държавни ВУЗ до 50% от абитуриентите, като същевременно 
приемът се преструктурира в съответствие със заетостта на висшистите в България в полза на инженерните специалности. 
За дефицитни професии и такива с недостиг на пазара на труда да се отпускат държавни стипендии и да се намаляват 
(премахват) такси при подписване на договор за реализация в България за 5 години след завършване. 
Да продължи увеличаването на професионалните паралелки в съответствие със заетите в икономиката специалности.  
8. Правосъдие 
АИКБ счита за необходимо да се ограничат функциите на прокуратурата само в повдигане и поддържане на обвинение, а 
всички останали функции максимално да бъдат ограничени и да се въведе съдебен контрол върху отказа да се образува 
досъдебно производство срещу главния прокурор, както и да се повиши допълнително отчетността му. АИКБ подкрепя 
използването на законови механизми, за да бъде прекратен мандатът на настоящия главен прокурор, както и да се намали 
мандатът от 7 на 5 години. 
АИКБ подкрепя закриването на Специализирания съд и Специализираната прокуратура. Счита за правилно и Висшият 
съдебен съвет да се раздели на два съвета - прокурорски съвет, избран преобладаващо от парламента, и съвет на съдиите, 
избран преобладаващо от съдиите. 
АИКБ подкрепя въвеждането на електронно правосъдие, като акцентира върху неоходимостта за развие и 
усъвършенстване на Единната информационна система на съдилищата и Единният портал за електронно правосъдие, 
които създават порзрачност и проследимост на управлението на делата и улесняват достъпа на гражданите до тях. 
 АИКБ подкрепя идеята за разделяне на съществуваща сега КПКОНПИ на два отделни органа - Антикорупционен орган или 
Бюро за превенция и противодействие на корупцията, на който ще е възложена и проверката на декларациите за 
имущественото състояние и конфликта на интереси, и Национално бюро за възстановяване на незаконно придобити 
активи – от престъпления, административни нарушения и други противоправни действия/бездействия на физическите или 
юридически лица. 
Реформа на регулаторните органи, ограничаване на броя на мандатите. 
9. Регионално развитие 
АИКБ подкрепя финансовата децентрализация, но смята, че за да е успешна, тя следва да бъде предшествана от промяна 
в административно-териториалното делене на страната, което може да бъде извършено със следващите местни избори. 
АИКБ предлага още при следващия прозорец през февруари 2022 г. да бъдат заявени промени в броя и границите на 
районите за планиране (NUTS 2) с оглед повишаване на интензитета на подкрепа в изостанали области и намаляване на 
регионалните различия. 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ И SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ СКЛЮЧИХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и „SOS Детски селища България“ сключиха споразумение за 
сътрудничеството. Документът беше официално подписан от председателите на Управителните съвети на двете 
организации Васил Велев и Веселин Комитов. 
„Всеотдайната работа на SOS Детски селища България през всички тези години буди у нас огромно уважение и възхищение. 
Винаги ще има икономически кризи, но ние вярваме, че трябва да се помага дори когато е трудно, точно защото е трудно. 



14 

 

За АИКБ сътрудничеството с вас е добра възможност да насърчим българския бизнес да извършва още повече добрини“, 
заяви Васил Велев по време на подписването. 
АИКБ заяви готовност да включи младежи от „SOS Детски 
селища България“ в квалификационните обучения, които всяка 
година провежда за безработни лица. По този начин те ще имат 
възможност да придобият квалификация и стаж в работещото 
предприятие, в което в последствие и да останат на работа. По 
данни на Асоциацията всяка година в квалификационните им 
програми, които са по заявка на работодатели, се обучават 
между 1 000 и 2 000 души, от които половината веднага след тях 
намират трайно работа в предприятията. 
Сдружението, което е първата гражданска правозащитна 
организация у нас, която предоставя директна грижа за деца в 
риск, представи значителния си опит в развитието на центрове 
за обществена подкрепа. Тяхна основна задача е да 
предотвратят излизането на децата от семейството, като 
оказват подкрепа на семействата по здравословни, финансови 
и социални проблеми. Сдружението подкрепя и младежи чрез 
програмата “Начало на самостоятелен живот” – основната форма на подкрепа за младежите, които са отглеждани в SOS 
грижа, живеят самостоятелно извън SOS младежкия дом, работят или учат, но все още се нуждаят от подкрепа, за да се 
справят успешно в живота. Програмата има за цел да насърчи старта на младежите в самостоятелния им живот, при 
намиране на работа, място за живеене и възможности за реализация, продължаване на образованието във ВУЗ. 
Сдружението оказва консултативна и финансова помощ на младежите в рамките на 3 години след напускане на грижа. 
По време на подписването беше обсъдена в дългосрочна перспектива и възможността АИКБ и „SOS Детски селища 
България“ да работят за разширяване на експертизата и възможността за въвеждане на интегриран подход за подкрепа на 
възрастни хора, които помагат при обучението и отглеждането на деца и младежи. 
„Няма да скрия щастието си от подписването на споразумение с една от най-уважаваните и влиятелни работодателски 
организации. Познаваме АИКБ и сме впечатлени от начина, по който защитавате важните за бизнеса и икономиката на 
страната ни приоритети. Вашата експертиза е изключително ценна за нас и вярвам, че заедно ще успеем да реализираме 
общи проекти“, каза председателят на УС на „SOS Детски селища България“ Веселин Комитов. 
 
Cross.bg 
 
√ АИКБ и SOS Детски селища България сключиха споразумение за сътрудничество 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и „SOS Детски селища България" сключиха споразумение за 
сътрудничеството. Документът беше официално подписан от председателите на Управителните съвети на двете 
организации Васил Велев и Веселин Комитов. 
„Всеотдайната работа на SOS Детски селища България през всички тези години буди у нас огромно уважение и възхищение. 
Винаги ще има икономически кризи, но ние вярваме, че трябва да се помага дори когато е трудно, точно защото е трудно. 
За АИКБ сътрудничеството с вас е добра възможност да насърчим българския бизнес да извършва още повече добрини", 
заяви Васил Велев по време на подписването. 
АИКБ заяви готовност да включи младежи от „SOS Детски селища България" в квалификационните обучения, които всяка 
година провежда за безработни лица. По този начин те ще имат възможност да придобият квалификация и стаж в 
работещото предприятие, в което в последствие и да останат на работа. По данни на Асоциацията всяка година в 
квалификационните им програми, които са по заявка на работодатели, се обучават между 1 000 и 2 000 души, от които 
половината веднага след тях намират трайно работа в наши предприятия. 
Сдружението, което е първата гражданска правозащитна организация у нас, която предоставя директна грижа за деца в 
риск, представи значителния си опит в развитието на центрове за обществена подкрепа. Тяхна основна задача е да 
предотвратят излизането на децата от семейството, като оказват подкрепа на семействата по здравословни, финансови и 
социални проблеми. Сдружението подкрепя и младежи чрез програмата "Начало на самостоятелен живот" - основната 
форма на подкрепа за младежите, които са отглеждани в SOS грижа, живеят самостоятелно извън SOS младежкия дом, 
работят или учат, но все още се нуждаят от подкрепа, за да се справят успешно в живота. Програмата има за цел да насърчи 
старта на младежите в самостоятелния им живот, при намиране на работа, място за живеене и възможности за 
реализация, продължаване на образованието във ВУЗ. Сдружението оказва консултативна и финансова помощ на 
младежите в рамките на 3 години след напускане на грижа. 
По време на подписването беше обсъдена в дългосрочна перспектива и възможността АИКБ и „SOS Детски селища 
България" да работят за разширяване на експертизата и възможността за въвеждане на интегриран подход за подкрепа на 
възрастни хора, които помагат при обучението и отглеждането на деца и младежи. 
„Няма да скрия щастието си от подписването на споразумение с една от най-уважаваните и влиятелни работодателски 
организации. Познаваме АИКБ и сме впечатлени от начина, по който защитавате важните за бизнеса и икономиката на 
страната ни приоритети. Вашата експертиза е изключително ценна за нас и вярвам, че заедно ще успеем да реализираме 
общи проекти", каза председателят на УС на „SOS Детски селища България" Веселин Комитов. 
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24 часа 
 
√ АИКБ и SOS Детски селища България сключиха споразумение за сътрудничество 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и „SOS Детски селища България" сключиха споразумение за 
сътрудничеството. Документът беше официално подписан от председателите на Управителните съвети на двете 
организации Васил Велев и Веселин Комитов. 
„Всеотдайната работа на SOS Детски селища България през всички тези години буди у нас огромно уважение и възхищение. 
Винаги ще има икономически кризи, но ние вярваме, че трябва да се помага дори когато е трудно, точно защото е трудно. 
За АИКБ сътрудничеството с вас е добра възможност да насърчим българския бизнес да извършва още повече добрини", 
заяви Васил Велев по време на подписването. 
АИКБ заяви готовност да включи младежи от „SOS Детски селища България" в квалификационните обучения, които всяка 
година провежда за безработни лица. По този начин те ще имат възможност да придобият квалификация и стаж в 
работещото предприятие, в което в последствие и да останат на работа. По данни на Асоциацията всяка година в 
квалификационните им програми, които са по заявка на работодатели, се обучават между 1 000 и 2 000 души, от които 
половината веднага след тях намират трайно работа в наши предприятия. 
Сдружението, което е първата гражданска правозащитна организация у нас, която предоставя директна грижа за деца в 
риск, представи значителния си опит в развитието на центрове за обществена подкрепа. Тяхна основна задача е да 
предотвратят излизането на децата от семейството, като оказват подкрепа на семействата по здравословни, финансови и 
социални проблеми. Сдружението подкрепя и младежи чрез програмата "Начало на самостоятелен живот" - основната 
форма на подкрепа за младежите, които са отглеждани в SOS грижа, живеят самостоятелно извън SOS младежкия дом, 
работят или учат, но все още се нуждаят от подкрепа, за да се справят успешно в живота. Програмата има за цел да насърчи 
старта на младежите в самостоятелния им живот, при намиране на работа, място за живеене и възможности за 
реализация, продължаване на образованието във ВУЗ. Сдружението оказва консултативна и финансова помощ на 
младежите в рамките на 3 години след напускане на грижа. 
По време на подписването беше обсъдена в дългосрочна перспектива и възможността АИКБ и „SOS Детски селища 
България" да работят за разширяване на експертизата и възможността за въвеждане на интегриран подход за подкрепа на 
възрастни хора, които помагат при обучението и отглеждането на деца и младежи. 
„Няма да скрия щастието си от подписването на споразумение с една от най-уважаваните и влиятелни работодателски 
организации. Познаваме АИКБ и сме впечатлени от начина, по който защитавате важните за бизнеса и икономиката на 
страната ни приоритети. Вашата експертиза е изключително ценна за нас и вярвам, че заедно ще успеем да реализираме 
общи проекти", каза председателят на УС на „SOS Детски селища България" Веселин Комитов. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев бе домакин на годишните награди "Корпоративен дарител" 
Български дарителски форум раздаде за 16-ти път годишните си награди "Корпоративен дарител". 
Домакин на събитието беше президентът Румен Радев. Той приветства отличените компании на церемония в 
президентството. Държавният глава връчи наградата в категория "Личност със значим принос в дарителството в България". 
С нея беше отличен Станимир Каролев, основател на фондация, която подкрепя български млади учени. 
"Аз вярвам, че дарителството е важен инструмент, с който заедно можем да променяме обществената среда, заедно 
можем да чертаем едно по-добро бъдеще за България. Често споделяме, че това бъдеще са нашите млади хора и затова 
подкрепата на техния стремеж към образование е ценна инвестиция в нашето бъдеще", каза държавният глава Румен 
Радев. 
 
√ КПКОНПИ публикува имотните декларации на депутатите 
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) публикува 
декларациите за имуществено състояние на депутатите от 44-то, 45-то и 46-то Народни събрания. 
От регистъра се вижда, че 10 депутати въобще не са подали декларации, а 40 са го направили със закъснение. 
Вижте ТУК какво са декларирали депутатите. 
Декларацията отразява имущественото състояние на задълженото лице, на неговата съпруга или лицето, с което се намира 
във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие негови деца, към датата на 
заемане на длъжността. 
Срокът за подаване на декларации за имущество и интереси на народните представители от 47-мото Народно събрание 
започна да тече от момента на полагане на клетва - 3 декември и ще продължи до 4 януари 2022 г. 
 
√ Кирил Петков: Най-вероятно утре или вдругиден сме готови да вземем мандата 
Финализираме последните детайли, надявам се днес да финализираме самия документ. Това заяви пред БНТ 
съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. 

https://register.caciaf.bg/
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Утре БСП би трябвало да свикат свое вътрешно събрание и ако всичко мине по план, би трябвало в четвъртък да имаме 
финализиран документ с министерства, хора. И сме готови да вземем мандата, най-вероятно утре или вдругиден. Нещата 
се движат, снощи до 1 ч. сме гледали отделните точки, но детайлите са много важни, уточни Кирил Петков. 
По думите му всичко се развива по план и в доста конкретика. 
 
√ В "Референдум": 53,2% от гражданите смятат, че съществуващият бизнес трябва да бъде подпомогнат 
Специално проучване на социологическата агенция "Алфа Рисърч" за предаването "Референдум" сочи, че 53,2% от 
гражданите смятат, че законодателните инициативи за икономиката трябва да са фокусирани приоритетно върху 
подпомагане на съществуващия бизнес. 
Според 43.2% от запитаните законодателните инициативи трябва да са насочени към стимулиране на нови стартиращи 
компании и производства. Без мнение са 3,6% от респондентите, участвали в специалното допитване на "Алфа Рисърч". 
 

 
 
Снощи в предаването "Референдум" се проведе икономически дебат между представителите на партиите в новия 
парламент. 
Кои са най-спешните задачи за решаване, свързани с икономиката и доходите - на тези въпроси беше посветена 
политическата дискусия в рамките на час. В студиото на БНТ бяха обсъдени цените на тока, помощта за бизнеса и ръста на 
заплатите. 
Покана бе отправена към всички седем политически сили. Отзоваха се от "Продължаваме промяната", "ГЕРБ", 
"Демократична България" и "Възраждане". 
Даниел Лорер от "Продължаваме промяната" заяви, че в рамките на коалиционните преговори е обсъдена обстойно 
енергийната програма, така че и гражданите и бизнесът да може да премине през тази зима. 
"Държавата има своите инструменти, има регулатор, който може да контролира цените за потребителите, а за 
бизнеса помощите, които вече съществуват по времето на служебния кабинет ще продължат до създаването на нов 
бюджет в началото на 2022 г.", допълни Лорер. 
"Енергийната система на България дълги години не е управлявана както трябва. Ситуацията, която ние заварваме е 
генериране на ток с помощта на скъп руски газ, вместо по-евтин азерски газ", допълни Лорер. 
Деница Сачева от "ГЕРБ" категорично подчерта ангажимента на държавата да помогне на бизнеса. 
"Това, което направи служебното правителство до момента на практика е една палиативна мярка, тя не е и реална 
мярка, защото тези 110 лв., които се дават само за 2 месеца не компенсираха цените на тока. Ние предложихме един 
модел, който беше одобрен и от синдикати и от работодатели, балансиран и устойчив модел, с който можеше да се 
регулира цената на тока не само за бизнеса, но и за битовите потребители. За съжалението това не беше прието с 
основния аргумент, че това се предлага от ГЕРБ", каза Деница Сачева. 
Георги Ганев от "Демократична България" заяви, че енергийните цени в България са едни от най-ниските на мегават час в 
Европа. Според него въпросът с цените на електроенергията има две страни: 
"Краткосрочният проблем е, че това е епизод, сравнително временен, на много високите цени на енергията в края на 
2021 и до пролетта на 2022 година, след което цените се очаква да се нормализират, за това краткосрочната 
политика трябва да има временен характер. Дългосрочният проблем е въпросът на структурата, по която ще се 
доставя и ще се ценообразува електричеството в България в по-далечна перспектива. Това е свързано с енергийния 
преход, с пазарната инфраструктура, както и със свързаността на българската електроенергийна система с по-
сериозни и по-малко лабилни пазари. При осигуряването на подобна свързаност колебанията в цените ще са 
значително по-малки", коментира Ганев. 
Цончо Ганев от "Възраждане" обърна внимание на следния по думите му парадокс: 
"Ние като държава произвеждаме евтин ток, който продаваме в чужбина, благодарение на либерализирания пазар. А 
скъпия ток, който произвеждат американските електроцентрали, купуваме ние и българският бизнес. България се 
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намира в изключително тежка ситуация. Ние трябва да прехвърлим тази електроенергия, която изнасяме в чужбина 
- да дойде в България, а всички тези частни производители под формата на американски ТЕЦ-ове, ВЕЦ-ове, които не са 
държавни, да излязат на свободния пазар. Това реално ще помогне на бизнеса", категоричен е Цончо Ганев. 
Цялата дискусия гледайте ТУК. 
 
√ САЩ подкрепят решаването на двустранните въпроси между РСМ и България 
Цялостната подкрепа на САЩ за намиране на взаимно приемливи отговори на двустранните въпроси между Република 
Северна Македония и България беше подчертана на днешната среща на премиера Зоран Заев със заместник-помощник 
на секретаря на САЩ по европейските и евразийските въпроси и специален представител за Западните Балкани Габриел 
Ескобар. 
Партньорството между САЩ и Република Северна Македония и членството на страната в ЕС са много важни за Скопие и 
Вашингтон, се казва в съобщение на правителствената пресслужба по повод срещата между двамата. 
На срещата Заев е запознал госта с актуалната политическа ситуация в страната, подчертавайки, че е осигурена стабилна 
приемственост на стратегическите политически ангажименти за подпомагане на процесите за активно участие на 
Република Северна Македония в НАТО, за ускоряване на нейната интеграция в ЕС, за справяне с пандемията, за 
икономически растеж и особено за актуалния въпрос за адекватен и ефективен отговор на енергийната криза. 
Заместник-помощникът на държавният секретар по европейските и евразийските въпроси и специален представител за 
Западните Балкани Габриел Ескобар, придружаван от посланик Кейт Мари Бърнс, е заявил, че посещението му е насочено 
към подчертаване на подкрепата на САЩ по тези въпроси, както и на партньорския подход, който Република Северна 
Македония е показала с приемането на граждани на Афганистан и активната роля за съществено засилване на 
регионалното сътрудничество чрез инициативата "Отворени Балкани". 
Според правителството на срещата е подчертана пълната подкрепа на Съединените щати за намиране на взаимно 
приемливи отговори на двустранните въпроси между Република Северна Македония и Република България поради факта, 
че бъдещето на РСМ е в ЕС и е изключително важна тема за САЩ. Подкрепа е гарантирана и за общото стратегическо 
участие в НАТО и непрекъснато развиващото се двустранно партньорство между двете страни. 
 
√ Специално: Бившият директор на ЦРУ Джон О. Бренън пред БНТ 
Бившият директор на ЦРУ Джон О. Бренън даде специално интервю за БНТ. Според него в българските служби работят 
хора с висок професионализъм и талант, но корупцията подкопава тяхната ефективност. 
Бренън е съветник на президента Обама по вътрешна сигурност и контратероризъм и после става шеф на ЦРУ. Той е 
специалист по Близкия изток и участва в операцията по залавянето на Осама Бин Ладен. 
Евгения Атанасова: Г-н Бренън, трябваше ли САЩ да останат в Афганистан по-дълго? Изобщо длъжна ли е 
страната Ви да бъде световен "пазач"? 
Джон О. Бренън: С дълбоко разочарование гледах как приключиха 20 години работа и усилия в Афганистан и  
талибаните си върнаха контрола. Не смятам, че Съединените щати трябва да бъдат световен пазач, но вярвам, че 
могат да използват силата си за добри цели и да използват своята власт - политическа и икономическа, дори военна, 
когато е необходимо. Не бива да се опитваме да се намесваме в политическите работи на други държави, когато 
подобно нещо не е поискано от нас. 
Евгения Атанасова: Случвало ли се е в разузнавателната Ви работа да имате досег със службите на България? 
Джон О. Бренън: Пътувах до София през 2012 г. Беше около седмица след експлозията в Бургас, когато петима 
израелци и един българин бяха убити при терористична атака на Хизбула. По това време имах интензивни 
взаимодействия с българските служби. Много от работещите в сферата на разузнаването и сигурността в България 
притежават висок професионализъм и талант. За съжаление, смятам, че политиката и корупцията са намесени в 
работата на българското разузнаване и сигурност, което за жалост понякога подкопава тяхната ефективност. 
Доналд Тръмп налага безпрецедентна забрана за достъп на Бренън до личните му архиви в ЦРУ, но въпреки това бившият 
директор на разузнавателната агенция написа автобиографията си, която вече е и на българския пазар 
Цялото интервю на Евгения Атанасова с Джон О. Бренън гледайте в следващите два дни от 16:40 ч. в предаването "Светът 
и ние". 
 
√ СЗО: Задължителната ваксинация трябва да е крайна мярка 
До края на тази седмица всеки десети човек в Европа ще се зарази с COVID-19, предупреди директорът на Световната 
здравна организация за Европа. 
Ханс Клуге призова за по-добра защита срещу коронавируса при деца. Според статистиката значително е нараснал 
процентът на заразените деца на възраст между 5 и 14 години. 
Според Клуге решенията за ваксиниране на децата трябва да бъдат обсъждани и приемани на национално ниво. 
Директорът на Световната здравна организация за Европа определи и като крайна мярка задължителната ваксинация. 
Няколко страни в света вече наложиха задължителна имунизация на възрастното население срещу COVID-19. 
"Задължителната ваксинация е абсолютно последна мярка и е приложима само когато са изчерпани всички 
приложими варианти за подобряване на ваксинирането. Ефективността на задължителната ваксинация  е много 
специфична. Това, което е приемливо в едно общество и общност, може да не е ефективно или приемливо в друго", 
обясни директорът на организаията за Европа. 
 
 

https://bnt.bg/news/cenite-na-toka-pomoshtta-za-biznesa-i-rasta-na-zaplatite-ikonomicheska-diskusiya-s-politicheski-sili-ot-noviya-parlament-301153news.html
https://bnt.bg/news/svetat-i-nie-281676news.html
https://bnt.bg/news/svetat-i-nie-281676news.html
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√ НСИ: БВП нараства през третото тримесечие с 0,6% спрямо второто и с 4,6% на годишна база 
Българската икономика нараства през третото тримесечие на 2021 г. с 0,6% спрямо второто тримесечие на годината, когато 
се разшири с 0,8%, показва предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ). 
Основна подкрепа за икономическата експанзия оказва нарастването на крайното потребление. 
Спрямо третото тримесечие на 2020 г., когато българската икономика вече не беше толкова тежко засегната от първата 
вълна на коронавирусната пандемия и въведения заради нея локдаун в страната, БВП се повиши през периода юли - 
септември 2021 г. с 4,6%, но след ръст със 7,1% през второто тримесечие на настоящата година. 
Икономиката понесе най-сериозен удар от въведените строги карантинни мерки за ограничаване на първата вълна на 
коронавирусната пандемия през второто тримесечие на миналата година, когато БВП се сви с цели 10,1% на тримесечна и 
с 8,6% на годишна база - най-голям икономически спад в нашата страна от началото на 1997 година . 
Според предварителните данни на НСИ за третото тримесечие на 2021 година брутният вътрешен продукт в номинално 
изражение възлиза на 36,133 млрд. лева, като на човек от населението се падат 5241 лева (или 2680 евро), а реализираната 
добавена стойност е в размер на 31,201 млрд. лева. 
 

Промяна на БВП спрямо година по-рано 

 
 
Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката през третото тримесечие на 2021 г. 
увеличава дела си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0,8 процентни пункта до 7,6 на сто. Индустриалният 
сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0,6 процентни пункта до 26,4%, а 
относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 66,0% от 67,4% 
през съответното тримесечие на предходната година. 
По предварителни данни за третото тримесечие на 2021 г. крайното потребление нараства с 1,8% спрямо предходното 
тримесечие, а бруто образуването в основен капитал с цели 6,2 на сто. Износът на стоки и услуги обаче намалява през 
третото тримесечие с 2,2% спрямо второто, докато вносът на стоки и услуги се увеличава с 3,3 на сто. 
През третото тримесечие на настоящата година спрямо същото тримесечие на 2020 г. брутната добавена стойност нараства 
с 3,1%. 
По отношение на компонентите на крайното използване, влияние за реалното повишение на  БВП през третото тримесечие 
на 2021 г. спрямо година по-рано има крайното потребление, което нараства с 6,8%. Износа на стоки и услуги пък се 
увеличава с 9,8% спрямо година по-рано, като в същото време вносът нараства с 12,7%, се увеличава с 1,.9 на сто спрямо 
съответното тримесечие на предходната година. 
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√ Броят на безработните надхвърли 260 000 души при постъпили на работа близо 213 000 
Новорегистрираните безработни в цялата страна за периода от края на декември 2020-а година до 5-и декември 2021 г. 
надхвърлиха 260 000 души, достигайки 262 940. За същия период устроените на работа чрез бюрата по труда са 212 988 
души. 
Това сочат най-новите данни от специализираното наблюдение на Националния статистически институт и Агенцията по 
заетостта заради пандемията Covid-19. 
Година по-рано, или през периода от декември 2019 до декември 2020 година, записаните в бюрата по труда бяха 418 298 
души, а започналите работа 249 382. 
В последната наблюдавана седмица от 29-и ноември до 5-и декември новорегистрираните безработни в страната са 7 298 
и са значително повече от започналите работа 4 267 души. 
За този период най голям е превесът на записаните в бюрата по труда над устроените на работа в София, Пловдив, 
Благоевград, Бургас, Варна и област Стара Загора. 
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√ Учени и експерти дискутират иновациите в хранителната верига 
Регионална изпълнителна академия започва за първи път у нас по инициатива на Европейския институт за иновации и 
технологии и Университета по хранителни технологии в Пловдив.  
Академията ще срещне представители на публичния сектор, експерти, работещи в областта на агро-хранителния сектор, 
академични среди и европейски институции. Темите на дискусиите са свързани с кръговата икономика и разхищението на 
храна и ще бъдат представени последните стратегии и важни проекти в тази насока.  Целта е да се повиши  иновационния 
и предприемачески капацитет. 
Събитието ще продължи два дни и ще се проведе онлайн.  
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√ Спад на средната цена на тока за днес в Европа до 204 евро за MWh, а в България до 219 евро 
 

 
 
Средната цена на тока за сряда на европейските енергийни борси поевтинява до 204,67 евро за мегаватчас от 230,77 евро 
за вчера след рязък спад на цените в Испания и Португалия (с близо 49%), в Германия и Сърбия (с около 15%) и Полша (с 
33%), а на енергийната борса в България цената на електроенергията поевтинява с 5,6% до 219,58 евро за MWh. 
Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в сряда (8-и декември) най-високи цени на електричеството са отчетени във Франция 
(247,43 евро за MWh), следвана от Швейцария (246,29 евро), Италия (245,10 евро), Гърция (233,34 евро0 и Унгария (222,49 
евро). 
Най-ниска за днес е цената на тока в Испания и Португалия (спад с 48,7% до 108,73 евро за мегаватчас), следвани от Полша 
(155,35 евро за MWh след ценови спад с 33,3%), Германия (спад с 14,9% до 184,06 евро) и Нидерландия (185,21 евро). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 8-и декември) се понижава с 5,6% до 219,58 евро за мегаватчас, или 
с около 25 лева до 429,47 лева за MWh, показват данните на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). Рекорден 
ценови връх на тока в България беше постигнат 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 повиши във вторник (7-и 
декември) до 448,58 лева за MWh (от 307,77 лева в понеделник), като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха 
в ценови диапазон между 504 и 518 лева за мегаватчас. 
От началото на годината средната цена на електроенергията в нашата страна е 101,12 евро (197,77 лева) за мегаватчас, а 
от началото на месец декември - 215,44 евро (421,36 лева), показват данните на платформата energylive.cloud. 
 

 
 

https://static.bnr.bg/gallery/cr/01b24cb59f508879c5d6dd6463da5d43.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/01b24cb59f508879c5d6dd6463da5d43.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/01b24cb59f508879c5d6dd6463da5d43.jpg
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Междувременно февруарските договори, наречен базово натоварване за 24-часово снабдяване през съответни месец, 
достигат във Франция 375 евро на мегаватчас (MWh), а януарските договори на Германия- 246 евро. 
Повишените разходи за електроенергия тази година принудиха индустриите да намалят производството, а европейските 
потребители да плащат повече за отопление на дома тази зима, което допринася за по-широкия инфлационен натиск в 
Европа. 
Трябва да се има предвид, че Франция и Германия формират две трети от потреблението на електроенергия в Западна 
Европа във все по-свързания европейски регионален пазар. Това означава, че френските проблеми могат да се 
разпространят в целия регион и да доведат до изчерпване на енергийни доставки, които са крайно необходими другаде. 
 
√ Министрите от ЕС обсъдиха валидността на Covid сертификатите 
Най-застъпено е било становището за 9 месеца с включването на подсилваща доза ваксина 
Здравните министри на страните членки на ЕС обсъдиха с каква валидност да бъдат Covid сертификатите, но не са 
дебатирали въвеждането на задължителна ваксинация, стана ясно след края на заседанието им в Брюксел. 
От самото начало заявихме, че решенията за задължителна ваксинация са от компетентността на страните членки, каза 
еврокомисарят по здравеопазването Стела Кириакиду. 
Тя каза, че председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен е изтъкнала единствено необходимостта от дебати по 
темата. Кириакиду подчерта, че 1/3 от населението в ЕС не е ваксинирано, като заяви: 
„Трябва спешно да използваме ваксините, за да затворим имунизационната пропаст. Трябва да ваксинираме възможно 
най-бързо колкото се може повече европейски граждани. Трябва да защитим повече хора от сериозните последствия на 
вируса, както и от разпространението на новите мутации. Все още в 6 страни-членки процентът на ваксинираните е под 55 
на сто. Големите групи неваксинирани в различни региони или държави поставят на риск целия ЕС“. 
Министрите са се обединили около позицията за общ подход за продължителността на "зеления сертификат", като най-
застъпено е било становището за 9 месеца с включването на подсилващата доза. 
Еврокомисар Кириакиду каза, че до края на тази година се очаква разрешение за още 4 лекарства срещу Covid-19. 
 
√ Влошаване на икономическите нагласи в Германия и еврозоната през декември 
Икономическите нагласи на анализатори и инвеститори за Германия и цялата еврозоната се влошиха през декември с 
оглед на новата вълна на коронавирусната пандемия. 
Това показват резултат от последно проучване на центъра за европейски икономически изследвания Zew. 
Индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew, измерващ бъдещите икономически очаквания в 
Германия за следващите шест месеца, се понижи през декември до 29,9 пункта от 31,7 пункта през ноември и при 
осреднена прогноза за по-рязко понижение към 25,3 пункта. 
 

Zew индекс на бъдещите икономически очаквания 

 
 
В същото време обаче индексът, определящ оценките на инвеститорите за текущите икономически условия в Германия, 
спадна рязко до -7,4 пункта от 12,5 пункта месец по-рано и при очаквания за доста по-умерено понижение към 5,0 пункта, 
като това представлява влошаване на оценката за настоящите икономически условия за трети пореден месец, след като 
от февруари до септември включително този индекс нарастваше непрекъснато. Това е и първият случай от юни 2021 г. 
насам, при който индикаторът на текущата ситуация се оказва на отрицателна територия. 
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Zew индекс на текущите икономически условия 

 
 
"Германската икономика страда забележимо от последните развития на пандемията Covid-19. Продължаващият недостиг 
в предлагането натежава върху производството и търговията на дребно", коментира настоящите очаквания президентът 
на ZEW професор Ахим Вамбах. 
Според него спадът в икономическите очаквания показва, че избледняват надеждите за много по-силен растеж през 
следващите шест месеца. По-негативно се оценяват най-вече очакванията за печалбите на експортно-ориентираните и 
свързаните с потребителите индустрии. 
Днешното проучване на ZEW също така показва, че и индексът на нагласите на експертите на финансовите пазари по 
отношение на икономическото развитие в цялата еврозона се влошава през декември, достигайки 26,8 пункта спрямо 27,7 
пункта през ноември. 
Подобно на Германия, показателят за текущата икономическа ситуация също отчете рязък спад за трети пореден месец, 
достигайки -2,3 пункта след спад с 13,9 пункта спрямо ноември. 
Индексът на инфлационните очаквания в еврозоната пък продължава да бележи рязко понижение, достигайки през 
декември -33,3 пункта спрямо -14,3 пункта месец по-рано, като 54,6% от пазарните експерти очакват инфлационното ниво 
в еврозоната да спадне през следващите шест месеца. 
 
√ Новото правителство на Германия полага клетва 
В германския Бундестаг социалдемократът Олаф Шолц и неговите 16 министри ще положат клетва днес и ще встъпят в 
длъжност като първата тройна коалиция, която ще управлява страната. 
Трите партии - социалдемократи, Зелени и либерали - проведоха извънредни партийни конгреси и след полученото 
одобрение подписаха 177 страничния договор за създаване на управляващата социаллиберална коалиция, която 
наследява голямата коалиция на Ангела Меркел. 
Основен акцент в работата на правителството е борбата с разпространението на коронавируса и икономическите 
последици от пандемията. Здравеопазването отстъпи водещото място на амбициозната климатична политика, основната 
тема на Зелените, които се стремят към климатичен неутралитет още през 2035 година. Друг акцент за новото 
социаллиберално правителство в Берлин е дигитализацията. Бъдещият финансов министър Кристиан Линднер потвърди, 
че след пандемията новото правителство се връща към строгата финансова политика и забраната за поемане на нов дълг 
от 2023 година. 
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. 
С встъпването в длъжност на кабинета на Олаф Шолц, който е деветият канцлер на Федералната република, завършва 16-
годишната ера на Ангела Меркел, която обяви в края на 2018 година, че след изборите през септември се оттегля от 
политиката. 
 
√ Кипър отчита 250% ръст на приходите от туризъм за 9-те месеца на 2021 г. 
На фона на нови мерки срещу пандемията в Кипър отчитат, че приходите от туризма от началото на годината са 
надхвърлили 1 милиард евро. Това е 250 процента ръст за периода от първите девет месеца в сравнение с миналата 
година. 
Над 2,2 млн. пътници са пристигнали в Кипър от януари до октомври тази година, което е двойно повече в сравнение със 
същия период на пандемичната 2020 г., съобщи статистическата служба. Ръстът от 101% се дължи най-вече на постигнатия 
голям поток влизащи в страната през есенните месеци. 
Рекордно увеличение от почти 325% бележат приходите в сектора през септември спрямо същия месец преди година. 
В същото време разходите, които туристите правят на глава от населението, са нараснали от 678 евро през успешната 2019 
г. на 810 евро тази година, посочи заместник-министърът на туризма Саввас Пердиос в парламента. По този показател 2021 
г. е най-добрата за последното десетилетие, каза той. 
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Стратегическият план на туристическото ведомство за 2022-2024 г. цели превръщането на страната в устойчива 
целогодишна дестинация, която да привлича 40% от посетителите си през зимния период, от ноември до април, заяви 
Саввас Пердиос. В момента този дял е малко над 20%. 
 
√ Рязко свиване на търговския дефицит на САЩ през октомври 
Търговският дефицит на САЩ се сви с цели 18% през октомври от септември след силен рът на американския износ, 
показват данни на Министерството на търговията. 
Дефицитът при търговията със стоки и услуги се понижи през октомври с цели 18% до 67,1 млрд. долара от рекордния в 
историята дефицит през септември за 81,4 млрд. долара. 
Свиването на дефицита беше в резултат на рязко повишаване на американския износ с 8,1% до 223,6 млрд. долара, докато 
вносът в САЩ се повиши с едва 0,9% до 290,7 млрд. долара. 
Рязкото свиване на търговския дефицит през октомври спрямо рекордния септемврийски пик обаче изглежда само като 
временно явление. 
Ръстът в износа вероятно няма да се запази през следващите месеци, докато постоянните закъснения в американските 
пристанища при разтоварването на чакащи товарни кораби ограничиха вноса през октомври. 
 

Графика на търговския дефицит на САЩ 

 
 
По време на пандемията САЩ имат необичайно високи дефицити. Американците купуват много чуждестранни стоки на 
фона на силното икономическо съживяване в страната, но други другите държави се възстановяват по-бавно и това 
намалява апетита им за стоки, произведени в САЩ. 
Трябва да се има предвид, че рязкото свиване на търговия дефицит през октомври е добър сигнал за растежа на БВП на 
САЩ през последното тримесечие на 2021 г., след като големият негативен търговски баланс се отрази негативно на 
растежа на БВП за пет поредни тримесечия. Така например, рекордният търговски дефицит през третото тримесечие 
ограничи растежа на брутния вътрешен продукт на САЩ до годишен темп от 2% - най-бавния растеж от повече от година. 
 
√ Без пробив на разговора Путин-Байдън, но има нагласа за съвместна работа и диалог 
Като „полезна“ определи видеоконферентната среща между американския президент Джо Байдън и руския му колега 
Владимир Путин съветникът по вътрешна сигурност на САЩ Джак Съливан. 
На брифинг в Белия дом Съливан заяви, че Байдън е дал да се разбере, че дипломацията трябва да се използва за 
намаляване на напрежението около Украйна 
Екипите на двамата президенти ще продължат да работят по двустранните отношения, Вашингтон ще е в близка 
координация със съюзници и партньори. 
Според Съливан двучасовата видеосреща е била под формата на дискусия като не е имало изнасяне на речи. 
По-рано от съобщение на Белия дом стана ясно, че Байдън е изразил дълбокото безпокойство на САЩ и партньорите в 
Европа за струпването на войски по границата с Украйна. Той също е посочил, че САЩ заедно със своите съюзниците ще 
отговорят със „силни икономически и други мерки в случай на военна ескалация“ около Украйна. 
Съливан поясни, че за САЩ въпросът за бъдещето на „Северен поток 2“ в случай на руско нахлуване в Украйна е от 
изключителен приоритет. 
„Факт е, че гориво в момента не тече по тръбопровода „Северен поток 2“, което означава, че не е действащ. Това от своя 
страна означава, че не е лостов механизъм за Путин. Всъщност това го превръща в лостов механизъм за Запада, защото 
ако Владимир Путин иска да види гориво, което да тече по този тръбопровод няма да иска да рискува да нападне Украйна“, 
посочи съветникът на по вътрешна сигурност на САЩ. 
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За Вашингтон „Северен поток 2“ е руски геополитически проект, който застрашава енергийната сигурност на Европа, но 
през май Байдън премахна санкциите за неопределено период. 
От брифинга след срещата между двамата лидери стана също ясно, че САЩ ще продължават да доставят материална 
отбранителна военна помощ на Украйна. 
Оценката на Кремъл 
Владимир Путин е запознал Джо Байдън с руските „червени линии“, а именно по-нататъшното разширяване на НАТО на 
изток и разполагането на настъпателни оръжия на територията на граничещите с Русия държави. Това 
съобщи президентският съветник Юрий Ушаков след вчерашния разговор между лидерите на двете най-големи ядрени 
държави. 
Президентът Путин е разкритикувал отказа на властите в Киев да изпълнят Минските споразумения и постигнатите в 
рамките на нормандския формат договорености. 
От своя страна Джо Байдън е изразил загриженост от струпването на руски войски в близост до границата с Украйна. Той е 
предупредил, че Съединените щати подготвят мащабни икономически, финансови и политически санкции в случай на 
продължаваща ескалация около Украйна. 
В отговор Путин е заявил, че Москва се нуждае от юридически гаранции за сигурността си, а Байдън е обещал да обсъди 
въпроса със съюзниците на Съединените щати. 
Двамата президенти са засегнали темата с взаимните ограничения в работата на дипломатическите мисии и са 
констатирали неудовлетворителното състояние на двустранните отношения. 
Станало е дума и за сътрудничеството в сферата на киберсигурността и за иранската ядрена програма. 
Разговорът не доведе до пробив, но двамата лидери демонстрираха нагласа за съвместна работа и диалог, резюмира 
Юрий Ушаков. 
 
√ Топ учени от СЗО и САЩ: Омикрон не изглежда по-лош от сегашните варианти 
Няма признаци, че новият вариант може да преодолява защитите на Covid ваксините 
Вариантът Омикрон не изглежда по-лош от появилите се досега други вариации на коронавируса, смятат учени от 
Световната здравна организация и САЩ, предаде АФП. Те обаче предупреждават, че са необходими още изследвания, за 
да се прецени по-точно остротата на причиняваното от него заболяване. 
Макар да е вероятно да се предава по-лесно от другите варианти, също така е „много малко вероятно“ Омикрон изцяло 
да преодолява защитата на ваксините, заяви Майкъл Райън, който е №2 в йерархията на СЗО. 
„Предварителните данни не показват, че е по-тежък. Фактически, ако има нещо, посоката е към -по-малка острота“, каза 
той в интервю за АФП, но подчерта, че са необходими още изследвания. 
Райън също така посочи, че няма признаци, които да сочат, че Омикрон може да преодолява защитите, които дава 
съществуващите ваксини срещу Covid-19. 
„Имаме високоефективни ваксини, които се доказаха срещу всички досегашни варианти по отношение на тежестта на 
заболяванията и хоспитализациите. Няма причина да очакваме, че това няма да е така с Омикрон“, добави той, визирайки 
първоначални данни от Република Южна Африка, където вариантът първо бе засечен. 
Райън обаче призна, че съществуващите ваксини могат да се окажат по-малко ефективни срещу Омикрон, който има над 
30 мутации на спайк протеина върху повърхността на коронавируса и позволява проникването в клетките. 
Американският топ експерт Антъни Фаучи изрази подобно мнение, като каза, че Омикрон не изглежда по-лош от 
предишните варианти, а първоначалните наблюдения показват, че може да се окаже по-мек. 
Ясно е, че е високо разпространим, вероятно по-високо от Делта, сегашния доминиращ вариант, каза Фаучи. 
„Но е почти сигурно, че не е по-остър от Делта“, добави той в интервю за АФП. „Може да се предположи, че може да е и 
по-мек“. 
Фаучи обаче предупреди да не се правят прибързани изводи, защото Омикрон досегашните данни са основно от 
население на млада възраст, което е по-малко вероятно да бъде хоспитализирано. Както и че понякога отнема седмици 
преди да бъде развито тежко заболяване. 
 
Мениджър 
 
√ Вътрешна опозиция спря решение за влизане в НС със зелен сертификат 
Първият от началото на работата на 47-о Народно събрание председателски съвет, който заседава вчера, не взе решение 
по въпроса със зеления сертификат за достъп до парламента. Това съобщи след заседанието председателят на ПГ на ГЕРБ-
СДС Десислава Атанасова. Тя разясни, че са поставили темата за обсъждане, но част от колегите й са възразили с мотива, 
че така щели да бъдат нарушавани правата на народните представители, предава БТА.   
Категорично "против" подобно изискване по-рано вчера се обявиха от ПГ на ПП "Възраждане". От "БСП за България" също 
са били "против". "Продължаваме Промяната" и "Има такъв народ" ще вземат решение на по-късен етап.  
От ДПС по-рано изразиха надежда в полза на приемането на подобно предложение. Христо Иванов, съпредседател на ПГ 
на "Демократична България" коментира единствено, че не се е стигнало до общо решение по въпроса за зеления 
сертификат.  
Корнелия Нинова обясни, че те са били против. "Имаме си аргументи. Това би затруднило работата на народните 
представители. Разбира се, трябва да спазваме всички мерки", каза Нинова. Тя информира, че е поставила въпроса за 
спирането на увеличението на тока за битовите потребители от 1 януари и уточни, че предстои парламентът да намери 
юридическата форма за това решение.  
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Любомир Каримански от "Има такъв народ" разясни, че те ще вземат по-късно своето решение като парламентарна група.  
Председателят на ПГ "Продължаваме Промяната" Андрей Гюров коментира, че въпросът със зеления сертификат не е 
решение, което трябва да се вземе на Председателски съвет. Той обясни, че ще проучат въпроса.  
"Ще получим допълнителни мнения, ще се консултираме и ще вземем решение. Ние сме ваксинирани, призоваваме 
хората да се ваксинират и трябва да уеднаквим правилата в държавата, както и да даваме пример в тази тежка епидемична 
обстановка, за да можем да преминем към по-нормален начин на живот", коментира депутатът. Той отбеляза, че 
стремежът им е при определени правила да отворят парламента за гражданите.  
Гюров бе категоричен, че първият Председателски съвет е минал в много диалогичен тон. "Чухме доста мнения. Едното от 
тях беше за зеления сертификат. В момента нямаме точка в дневния ред за седмицата, в който да бъде обсъждан зеленият 
сертификат", добави той.  
Десислава Атанасова информира след заседанието, че има готовност днес като първа точка от програмата за работа на 
депутатите тази седмица да бъде изслушан служебният министър на културата проф. Велислав Минеков във връзка с казуса 
с вестник "Труд".  
Атанасова съобщи, че въпросът с формирането на парламентарните комисии не бил обсъждан на вчерашното заседание, 
тъй като нямало яснота по отношение на броя на бъдещите министерства в подготвяното коалиционно споразумение. 
Атанасова изрази опасение, че това неминуемо ще доведе до забавяне на разглеждането на някои законопрокети, сред 
които бюджетът на НЗОК, ДОО и държавният бюджет за 2022 г. 
 
√ Петър Андронов избран за "Банкер на годината" за пети път 
Петър Андронов беше избран за "Банкер на годината" за пети път в своята кариера на церемония, организирана от в. 
"Банкер", съобщиха от KBC Group - България. Наградата е била връчена от Кирил Петков, бивш министър на икономиката 
и настоящ депутат в 47-ото Народно събрание. Петър Андронов получава отличието в годината, в която беше назначен на 
най-високата позиция, заемана някога от българин в една от водещите финансови групи в Европа - KBC Group, се изтъква 
в прессъобщението. 
Призът "Банкер на годината" идва като най-високо признание за спечеленото доверие на белгийската група, която му 
повери бизнеса си в основните си пазари България, Ирландия, Словакия и Унгария в качеството му на главен изпълнителен 
директор на "Международни пазари" и член на Управителния съвет на KBC. По-рано през годината той зае и позициите на 
председател на Надзорните съвети на ОББ и ДЗИ.  
Три от титлите "Банкер на годината" Петър Андронов получава след едни от най-значимите инвестиции на KBC Group у нас. 
Първият си приз взима още през 2009 г., непосредствено след придобиването на СИБАНК от белгийската група, а през 2018 
и 2021 г. призовете следват съответно успешното обединение между ОББ и СИБАНК и обявяването на намеренията на KBC 
Group да придобие "Райфайзенбанк" в България след необходимите регулаторни одобрения.  
Петкратният носител на титлата "Банкер на годината" (2009, 2015, 2018, 2020 и 2021 г.) е  и победител в 
конкурса "Мениджър на годината" през 2015 г., носител на Приз "Буров" за банково управление (2018 г.), "Мистър 
Икономика" (2016 г.) и мн. др. Носител е на кралски орден на Кралство Белгия (2016 г.).  
 
√ Бивш данъчен задържан за изчезналите милиони за магистрала "Хемус" 
Мъжът на 42 години, който беше задържан и обвинен в пране на пари във връзка със строителството на магистрала 
„Хемус“, е бивш данъчен служител. 
Той е сочен като човека, получил изтеглените в брой от банки милиони левове от злоупотреби около строежа на 
магистралата, съобщава БНР. 
Мъжът с инициали Б.К. е задържан по разследване на ГДБОП. Прокуратурата ще иска от Софийския градски съд да го 
остави за постоянно в ареста. 
За случая първо съобщиха от МВР, а по-късно от Софийската градска прокуратурата обясниха, че мъжът е набирал и 
убеждавал различни хора да станат фиктивни управители на мрежа от фирми. По техните сметки са били преведени част 
от парите, предназначени за Лот-5 от АМ „Хемус“. 
Мъжът лично е придружавал фиктивните управители при тегленията и така е успял в периода юни-септември 2020 година 
с 52 транша да изтегли над 53 милиона, уточняват още от държавното обвинение. 
Според службите средствата са били изтеглени в брой от подставени лица, част от които клошари и малоимотни хора. 
При представяне на схемата за злоупотреби преди време от МВР обясниха, че част от средствата са били теглени в чували 
и носени на неизвестен, към онзи момент, човек. 
Мъжът е задържан за 72 часа в ареста на столично РПУ. 
 
√ Спортните федерации у нас ще се финансират по нов начин 
Стартира нова концепция за финансиране на спортните федерации у нас, предава Нова телевизия, цитирайки 
служебния ресорен министър Андрей Кузманов.  
По думите му, бъдещата програма ще се основава на несубективност. Ще има еднаква стартова субсидия за всички, а 
допълнителното финансиране ще се отпуска по няколко критерия. 
По 50 000 лв. първоначално ще получат олимпийските спортни федерации и по 20 000 лв. неолимпийските по новата 
Програма за финансиране на спортните федерации. За първи път всички федерации ще имат средства, а не както досега 
само около 44 федерации да получават пари от ММС. 
"Предвидили сме и по-голям бюджет за 2022 г. в сравнение с 2021 г. Спортът, за да има пари и да бъде удовлетворен, 
трябва да бъде държавна политика. Всяка федерация, олимпийска или неолимипйска, ще получи първоначално пари, 
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които са регламенитрани в Програмата за финансиране на федерациите и след това по определени критерии се изчисляват 
точки и на базата на резултатите ще получат още средства", убеден е Кузманов.  
"В бюджета за 2021 г. не достигаха парите за премиите на олимпийците и осигурихме изцяло средствата с отпуснатите 3 
млн. лв., които получихме чрез МС. Също така променихме наредбата и на паралимпийците – вдигнахме 3 пъти премиите 
им. За да ги компенсираме, защото промяната влиза в сила от 2022 г., сме предвидили допълнителни награди, които тази 
седмица ще им бъдат раздадени", каза Кузманов. Той допълни, че с решение на МС спортното министерство е получило 
още 1 030 000 лв., раздадени допълнително на федерациите, за да си завършат годината. С приоритет средства са дадени 
на федерациите по зимни спортове.  
Андрей Кузманов е оптимист за българското представяне на Игрите в Пекин и заяви, че колкото повече квоти спечелят 
нашите спортисти, толкова повече реални шансове има за отличия и успешно представяне. 
Кузманов коментира и темата с базите на футболния ЦСКА и задълженията на клуба. "Ще поканим ЦСКА на разговори, за 
да видим какви са техните искания. Не може повече да се чака, ще се започне план за оздравяване на дружеството", 
коментира още министърът. 
Спортният министър съобщи, че само от НАП се правят 15 проверки на ММС. Една е приключила, други 7 ще завършат до 
2 седмици, а останалите 7 продължават. Очакват се официално от НАП доклади с резултатите. Също така е извършен 
планов одит на "Сердика спортни имоти" ЕАД и до дин ще започне одит на дружествата "Национална спортна база" и 
"Академика 2011". Към момента в ММС има и 3 проверки от Сметна палата. 
По действащата вече Програма за кадрово осигуряване до момента няма нито един кандидат, добави министърът. 
Програмата осигурява една минимална месечна заплата на треньор в клуб, а срокът за кандидатстване е 17 декември. 
"България е с крачка напред по отношение на Европа за Двойната кариера на спортистите и завършващите спортни 
училища получават квалификацията помощник-треньор. Системата за оценяване е разработена с НСА", каза министър 
Кузманов. 
Зам.-министър Яничка Труева съобщи, че по проекта "Разработване и внедряване на стандарти за качество при 
предоставяне на младежки услуги в България" ще се направи тестване в 7 областни младежки центъра в страната за 
стандарти. Така в продължение на 14 месеца те ще тестват тези стандарти и резултатите ще влязат като изискване за 
качество на всички младежки услуги. 
 
√ Консулският отдел към посолството на САЩ възобновява визовите услуги 
Консулският отдел към посолството на Съединените американски щати в София обявява възобновяването на визовите 
услуги за всички категории неимигрантски визи в ограничен обем, съобщиха от посолството. 
От осми декември се предлагат ограничен брой места за интервюта за посетителски визи (B1, B1/B2, B2).  
В момента предлагаме толкова места за интервюта, колкото позволяват местните условия, ресурсите и съображенията за 
сигурност, като призоваваме кандидатите да вземат предвид ограниченията и да подготвят молбите си възможно най-
рано, се посочва в съобщението. Повече информация относно възобновяването на визовите интервюта може да се намери 
на сайта на посолството.  
През последната година посолството на САЩ предоставя широка гама визови услуги. Продължава обработката на 
годеническите визи К1 и имигрантски визи. От посолството обръщат внимание, че ще разглеждат с предимство визите за 
преки роднини на американски граждани, включително международни осиновявания, годеници на американски 
граждани и някои молби за специални имигрантски визи. Посолството обработва всички категории имигрантски визи, но 
може да се очаква значително забавяне при насрочване на интервютата.  
Продължава обработката на молби за подновяване на предходни B1/B2, C1/D и F визи, които отговарят на изискванията 
за кандидатстване без явяване на интервю. Информация относно тази процедура може да се намери 
на: https://ustraveldocs.com/bg_bg/bg-niv-visarenew.asp.  
 
√ Eurobank продава 80% от подразделението си за трансакции и плащания 
Eurobank, една от четирите най-големи гръцки банки, обяви, че е сключила обвързващо споразумение за продажба на 80% 
от разплащателния си бизнес на френската разплащателна фирма Worldline в опит да укрепи капиталовата си база, 
предава Ройтерс.  
Eurobank е третата гръцка банка, която продава своята инфраструктура за плащания, включваща терминали за продажба 
(POS), след като Piraeus Bank и Alpha Bank сключиха подобни сделки тази година. 
Като част от сделката, Worldline ще се стреми да използва банковата мрежа на гръцкия кредитор като търговски канал за 
разпространение на своите разплащателни продукти и услуги на физически и онлайн търговци. 
Звеното за търговско придобиване на Eurobank е водещ еквайър на местния пазар с 21% дял от обемите на транзакциите, 
обработени в Гърция. Подразделението управлява плащанията за 123 000 физически и онлайн търговци с над 7 милиарда 
евро (7,91 милиарда долара) транзакции. 
"Споразумението с Worldline е напълно в съответствие с нашия стратегически план да се съсредоточим върху основните си 
дейности, като същевременно укрепваме капиталовата ни база", каза в изявление главният изпълнителен директор на 
Eurobank Фокион Каравиас. 
Очаква се продажбата да приключи през второто тримесечие на следващата година и да допринесе с около 80 базисни 
пункта към основния капитал на Eurobank от първи ред. Barclays Bank беше единственият финансов съветник на Eurobank, 
а Bain & Company Italy беше неин бизнес съветник.  
В България Eurobank оперира като Пощенска банка и е пета по активи в страната. През 2019 г. Eurobank България придоби 
мажоритарния дял на Банка Пиреос България, а Пощенска банка стана правоприемник и на двете банки. 

https://ustraveldocs.com/bg_bg/bg-niv-visarenew.asp
https://www.reuters.com/markets/deals/eurobank-sell-80-merchant-acquiring-unit-worldline-2021-12-07/
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√ Икономиките на ЕС и Еврозоната държат стабилно темпо на растеж 
Брутният вътрешен продукт на Европейският съюз е нараснал с 2,1% през третото тримесечие на годината спрямо 
предходните три месеца, сочат сезонно изгладените данни на европейската статистическа служба Евростат. За същият 
период ръстът на икономиката на еврозоната е 2,2%. 
През второто тримесечие бе отчетен същият ръст на БВП на тримесечна база - 2,1% за ЕС и 2,2% за еврозоната. 
Що се отнася до растежа на годишна база, през третото тримесечие на 2021 г. БВП на ЕС се е увеличил с 4,1%, а на 
еврозоната – с 3,9%. 
Това е значително забавяне в сравнение с второто тримесечие, когато бе регистриран ръст на годишна база от съответно 
13,8% за ЕС и 14,4% за еврозоната. 
Най-голям растеж на тримесечна база регистрира Австрия – 3,8%. Следват Франция с 3% и Португалия с 2,9%.  Брутният 
вътрешен продукт на Литва е останал без промяна в сравнение с второто тримесечие, докато този на Словакия и Румъния 
е нараснал най-малко – с по 0,4%. 
 

 
 
Според данните на Евростат икономиката на България е нараснала с 0,6% през третото тримесечие спрямо преходното. 
Най-голямо увеличение на БВП на годишна база е отчетено в Хърватия – 15,5%. Следват Гърция с 13,4% и Ирландия с 11,4%. 
Най-нисък е ръстът в Словакия - 1,3%, като пред нея се нареждат Германия с 2,6% и Испания с 2,7%. В България растежът 
на годишна основа е 4,6%. 
 
√ Европейските стартъпи с рекордно финансиране през 2021 г. 
Европейският технологичен сектор е под пара. Стартиращите компании в региона са на път да получат рекордните 121 
млрд. долара финансиране през тази година, става ясно от доклад на базираната в Лодон фирма за рисков капитал 
Atomico, цитиран от Си Ен Би Си. 
Тази сума е близо три пъти по-голяма от набрания през 2020 г. капитал от 41 млрд. долара. 
Това ще бъде първият случай, в който европейските стартъпи събират повече от 100 млрд. долара в рамките на една година 
– факт, който подчертава нарастващия интерес на инвеститори към бързо развиващата се технологична индустрия на 
континента. 
„Това е ключова година за европейските технологии“, коментира Том Вемайер от Atomico. „Мисля, че това, което виждаме 
от  данните е, че европейските технологии създават стойност по-бързо от всякога“, добави той. 
На база на изчисления на фирмата за данни Dealroom, последният годишен „Доклад за състоянието на европейските 
технологии“ на Atomico показва, че общата стойност на собствения капитал на европейските технологични компании на 
публичния и частния пазар е надхвърлила 3 трлн. долара за първи път през 2021 г. 
„Отне ни десетилетия, докато стойността на собствения капитал на технологичните компании в Европа достигна 3 трлн. 
Това се случи едва преди три години през декември 2018 г. След това за 24 месеца минахме от 1 трлн. на 2 трлн., а тази 
година прекрачихме прага от 3 трлн. в рамките на осем месеца от предишното голям постижение“, каза Вемайер. 
Европа вече е дом на 321 компании „еднорози“ – фирми с пазарна оценка от поне 1 млрд. долара, като от тях 98 са се 
присъединили в тази елитна група през тази година. Регионът вече може да се похвали и с много стартъпи с оценка от над 
10 млрд. долара, включително Klarna, Revolut и Checkout.com, отбелязват от Atomico. 
Технологичните стартиращи фирми бяха сред най-големите печеливши от пандемията от коронавирус, която накара хората 
да използват повече онлайн услуги и нови технологии. 
 
√ ЕС удължи с една година санкциите срещу Китай 
Европейският съюз удължи с една година санкциите срещу Китай заради нарушения на човешките права на уйгурите в 
западния район Синцзян, предаде ДПА, предава БТА. Те са част от по-общ пакет с наказателни мерки срещу Либия, Русия 
и Северна Корея.  
Санкционирани са физически и юридически лица, "отговорни за сериозни нарушения на човешките права и злоупотреби 
в различни страни по света", пише в прессъобщение на ЕС.  
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Съюзът въведе санкциите срещу Китай заради уйгурите през март тази година. Те включват замразяване на активи и 
забрана за пътуване. Това са първите мерки на ЕС срещу Китай заради нарушения на човешките права от потушаването на 
продемократичните протести на площад "Тянанмън" в Пекин през 1989 г.  
Китай отговори със санкции срещу депутати в Европейския парламент и европейски институции.  
Влошаването на отношенията между Брюксел и Пекин забави влизането в сила на инвестиционното споразумение ЕС-
Китай, договорено в края на миналата година.  
Стотици уйгури казаха през последните години, че са били държани в лагери в Синцзян в рамките на кампания на 
китайските власти за насилствено асимилиране на етнически малцинства. През юни базираната в Лондон 
неправителствена организация "Амнести интернешънъл" заяви, че около 1 милион уйгури са били изпратени от 2017 г. в 
такива лагери, за които Пекин твърди, че са образователни центрове.  
 
√ Ерата след Меркел започва - три партии подписаха споразумение за коалиционно правителство 
Германската социалдемократическа партия подписа споразумение за коалиционно правителство с лидерите на 
„Зелените“ и Свободната демократическа партия по време на церемония в Берлин, предаде „Дойче веле“. 
Подписването се случва само ден, след като партията на „Зелените“ одобри коалиционната сделка с другите две партии, с 
които ще участва в новото управление на страната. 
Очаква се утре социалдемократът Олаф Шолц да замени като канцлер Ангела Меркел, която се оттегля след 16 години на 
поста. 
„Това е моментът, в който ерата след Меркел наистина започва“, пише Михаела Кюфнер от „Дойче веле“. 
Шолц ще поеме управлението в трудно за Германия време, в което страната се бори с нарастващ брой на заразените с 
COVID-19  и висока инфлация. 
Коалицията от социалдемократи, зелени и либерали пристига решена да модернизира страната под лозунга „Дръзки за 
повече напредък“. 
„От тази седмица искаме да работим за постигането на повече напредък. Нямаме илюзии и знаем, че сме изправени пред 
големи предизвикателства“, коментира лидерът на свободните демократи Кристиан Линднер. 
Трите партии представиха споразумението миналия месец, но за подписването му беше нужно одобрението на всички 
членове на пакта. 
 
√ Турция - посредник или фактор в кризата между Киев и Москва? 
Готовността на Анкара да посредничи между Украйна и Русия изглежда не бе приета радушно от Москва, която не пропусна 
да напомни резервите си около въоръжаването на Киев с турска бойна техника. Макар да заяви, че остава готова за 
евентуална медиаторска роля между двете страни, Турция също така даде да се разбере, че не възнамерява да се откаже 
и от планираните доставки на турски дронове "Байрактар" за Украйна. Именно тези дронове, според някои анализатори, 
биха могли да изиграят важна роля за Киев при евентуално прерастване на кризата в реален военен конфликт, пише Мина 
Иванова в обзорна статия за БТА.  
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви миналата седмица пред журналисти след посещение в Туркменистан, че 
страната му има желание да участва в преодоляване на напрежението между Украйна и Русия и е готова да се нагърби с 
евентуална посредническа роля.  
"Русия не е част от кризата в Донбас", гласеше последвалият отговор от Кремъл на тази идея. По думите на говорителя на 
Путин Дмитрий Песков би било невъзможно да се намерят решения на проблема на една такава среща с посредничеството 
на Анкара, предвид "факта, че Русия не е страна по конфликта в Донбас".  
По-късно през седмицата Кремъл отчете влиянието на Турция в региона и заяви, че Ердоган би могъл да го използва, "за 
да насърчи Киев да започне да изпълнява задълженията си по пакета мерки от Минск, Парижките споразумения и пр.", 
което би било "добре дошло". 
Районът на Донбас, където сблъсъците между украинските правителствени сили и проруските сепаратисти са отнели 
живота на над 13 хиляди души от 2014 г., е един от няколко източника на напрежение между Русия и Украйна. Киев 
обвинява Москва, че подкрепя сепаратистите, а наскоро украинското военно разузнаване съобщи, че Русия е струпала над 
92 хиляди военни край границите на Украйна и подготвя офанзива в края на януари или началото на февруари догодина. 
Москва същевременно подозира Украйна, че разпалва напрежението с цел да си върне двете източни украински области, 
контролирани от 2014 г. от проруски сепаратисти - твърдение, което Киев отрича.  
"Турция поддържа контакт както с Русия, така и с Украйна", заяви турският външен министър Мевлют Чавушоглу в сряда, 
добавяйки, че Анкара съветва двете страни да запазят спокойствие и да понижат напрежението.  
Украйна прие предложението на Анкара за посредничество, като украинският външен министър Дмитро Кулеба заяви, че 
Киев би приветствал "всякакви усилия, които могат да ни помогнат да сложим край на тази война, да върнем украинските 
територии, които в момента са под руски контрол". Изясняване на евентуална посредническа роля на Турция се очакваше 
да има след планирания телефонен разговор между Ердоган и Путин в петък.  
Кремъл обаче постави друг фокус в изявлението си след разговора - употребата на турски дронове от украинската армия в 
края на октомври по позиции на проруските сепаратисти. Критиките на Путин срещу използването от силите на Киев на 
турски бойни безпилотни самолети "Байрактар", което той определи като "провокация", без съмнение са и израз на 
недоволството на Москва от колаборациите на Турция с Украйна във военното дело. По-рано руският външен министър 
Сергей Лавров също обърна внимание на Анкара за чувствителността на Русия по този въпрос. Лавров предупреди турския 
си колега Мевлют Чавушоглу в телефонен разговор миналия месец, че безпокойствата на Москва по въпроса за 
"милитаризирането" на Украйна трябва да бъдат взети "възможно най-сериозно".  
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Киев подписа през 2018 г. споразумение с Турция за покупката на безпилотни самолети "Байрактар". Доставките са били 
извършени през 2019 г., когато по данни в турските медии украинските въоръжени сили са се сдобили с шест турски дрона 
и три наземни контролни станции. Агенция Блумбърг обаче съобщи преди дни, позовавайки се на неназовани източници 
от турското правителство, че Турция вече е продала на Украйна много повече безпилотни самолети "Байрактар", отколкото 
е било известно. Точният брой не се упоменава, но според данни на агенцията става въпрос за десетки продадени дронове, 
а в бъдеще се планира в Украйна да бъдат доставени още над 20 безпилотни самолета. С риск да ядоса Москва Киев дори 
обяви наскоро, че предвижда да построи на своя територия завод за производство на такива дронове и вече е избран 
терен за строежа.  
Доставките на турски дронове на Украйна продължават според плановете и нямат нищо общо с кризата между Москва и 
Киев, даде да се разбере ръководителят на турското Управление за отбранителна промишленост Исмаил Демир в събота. 
Той заяви, че Турция доставя безпилотните самолети "Байрактар" на Киев съобразно клаузите по споразумението, 
договорено между страните по-рано. Демир заяви, че става дума за проект на Украйна, който се придвижва напред според 
изискванията на предишни договорености. "Изпратените на Украйна дронове и безпилотни самолети, оборудвани с 
оръжия, нямат връзка с най-новите развития в региона", подчерта той.  
Някои анализатори обаче са на мнение, че безпилотните самолети на Турция биха имали съществена роля, ако се стигне 
до война между двете страни. "Използването от Украйна на турски дронове би могло да промени напълно играта, което 
обяснява защо Москва обръща такова внимание на този въпрос", написа в Туитър американският политолог Франсис 
Фукуяма.  
Действително, Украйна разполага днес със значително по-силна армия в сравнение с 2014 г., когато Русия й отне Крим без 
съпротива. В добавка към придобитите от Турция бойни безпилотни самолети като тези, които изиграха решаваща роля в 
конфликта между Армения и Азербайджан през 2020 г., Киев разполага и с усъвършенствани противотанкови ракети, 
доставени от Вашингтон, и може да се възползва от американска разузнавателна информация. Независимо от това обаче, 
посочва Ройтерс, тя ще се изправи пред непосилен за нея враг.  
"Всеки, който очаква /битка от типа/ Давид срещу Голиат, може да бъде разочарован", пише и британският журналист 
Дейвид Хемблинг в публикувана от "Форбс" статия. Авторът изтъква придобития в последните години опит от страна на 
Русия да противодейства на въздушни заплахи от чужди бойни дронове, както и собствените й капацитети в употребата на 
безпилотни самолети от различен тип.  
"Дроновете ще играят значителна роля в бъдещи войни и при евентуален украинско-руски конфликт би могло да има 
засилена употреба на дронове и от двете страни. Но не очаквайте битка на Давид срещу Голиат: Голиат също има прашка 
този път и много камъни за нея", пише Хемблинг. 
 
√ ОАЕ променя работната седмица и удължава уикенда 
Обединените арабски емирства съкращават работната седмица с половин ден от новата година. Мярката се отнася за 
държавните служители, които вече ще се радват на по-дълъг уикенд и свободни следобеди. 
Работното време от понеделник до четвъртък ще е от 7:30 ч. до 15:30 ч., а в петък ще се работи едва 4 часа и половина, от 
7:30 ч. до обяд, съобщават от информационната агенция на ОАЕ. 
В допълнение служителите от 1 януари 2022 г. ще имат възможност да работят от вкъщи по желание, което означава, че 
ще имат право да се явяват в офисите само 4 дена в седмицата. Петъчните молитви, почитани широко от мюсюлманския 
свят, ще започват в 13:15 ч., малко повече от час след края на работния ден. 
Това е първата страна, която предприема подобен подход по отношение на администрацията си. ОАЕ се надява по-дългите 
уикенди да повлияят положително на продуктивността на хората. 
Промяната е предложена от Федералната служба за правителствени човешки ресурси след анализ и проучвания доколко 
е осъществим този модел на работа и как би се отразил на икономиката, социалните и семейните взаимоотношения, както 
и цялостното благосъстояние на хората. 
Възможно е частният сектор да последва примера на държавата и също да въведе промени. От „Ал Джазира“ припомнят, 
че това се е случило през 2006 г., когато ОАЕ въвежда работна седмица от събота до сряда. 
В момента в страната от Персийския залив уикендът в емирствата се формира от дните петък и събота. Промяната е знак 
за адаптация към модела на западния свят. От информационната агенция на ОАЕ посочват, че финансовият сектор ще се 
приведе в по-голямо съответствие с глобалната търговия в реално време и базираните на комуникации трансакции, като 
тези, свързани със световните фондови пазари, банки и финансови институции. 
 
√ 520 хил. души вече притежават 11% от световното богатство 
Делът на богатството, притежавано от милиардерите, е нараснал до рекордни нива по време на пандемията, става ясно от 
проучване, цитирано от Ройтерс. 
Последното издание на „Доклада за световното неравенство“, изготвян от базираната в Парижкото училище по икономика 
World Inequality Lab с участието на известни икономисти като Тома Пикети, установява, че през тази година милиардерите 
притежават общо 3,5% от световното богатство на домакинствата. За сравнение, при старта на пандемията в началото на 
2020 г. този процент е бил 2. 
„Кризата с коронавируса изостри неравенствата между много богатите и останалата част на населението“, казва 
професорът от Парижкото училище по икономика и съдиректор на WIL Лукас Шансел. 
По думите му богатите икономики са използвали мащабна фискална подкрепа, за да смекчат рязкото нарастване на 
бедността, наблюдавано на други места. 
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Докладът е изготвен на база различни специализирани изследвания и данни, които са обществено достояние, като 
неговият предговор е написан от двама от тримата носители на Нобеловата награда за икономика от 2019 г. - Абхиджит 
Банерджи и Естер Дюфло, които получиха приза за „за експерименталния им подход за облекчаване на глобалната 
бедност“. 
„Тъй като богатството е основен източник на бъдещ икономически напредък, а все повече и на власт и влияние, това 
развитие предвещава допълнително нарастване на неравенството“, пишат те за ситуацията по света, определяйки я като 
„екстремна концентрация на икономическа власт в ръцете на много малко малцинство от супер богати“. 
Според новия доклад групата от 520 хил. души, които представляват 0,01% от най-богатите хора на планетата, вече 
притежават 11% от глобалното богатство – ръст с 1% спрямо предходната година. 
За да сте част от най-богатите 0,01% домакинството ви трябва да има богатство от поне 16,7 млн. евро, коригирано на база 
паритет на покупателната способност между валутите. 
,Този ръст бе усилен от пандемията от COVID-19. Всъщност, 2020 г. е отчетено най-голямото повишение на дела на 
милиардерите от общото световно богатство“ се посочва в доклада. 
Най-богатите 10% от населението вече притежават 52% от световните доходи и 76% от богатството. Средностатистическият 
представител на най-богатите 10% печели по 87 200 евро на година. 
Същевременно с това през 2020 г. повече от 100 млн. души са изпаднали в крайна бедност. 
Според прочуването бедността е нараснала най-много в страните с по-слаби социални програми, докато мащабната 
държавна помощ в САЩ и Европа е ограничила негативното влияние върху хората с по-ниски доходи на тези места. 
 
√ Европейската централна банка трябва да запази благоприятната си политика, смятат от МВФ 
Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да се придържа към своята изключително подкрепяща политика, докато 
настоящият скок на потребителските цени изглежда временен, заявиха от Международния валутен фонд (МВФ), цитирани 
от Ройтерс. 
„Докато основната инфлационна динамика се очаква да остане слаба в средносрочен план под базовата линия, ЕЦБ трябва 
да погледне отвъд инфлационен натиск и да поддържа силно приспособима позиция на паричната политика“, посочват от 
базираната във Вашингтон финансова институция.   
Този коментар съвпада с вижданията на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард, която настоява, че нарастващите цени се 
дължат на фактори като разходите за енергия и проблемите с веригата на доставки, които са временни. В същото време 
председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви миналата седмица, че думата „преходна“ вече не трябва да 
бъде използвана, когато се говори за инфлация. 
„Предстоящите преговори за заплатите, които се очаква да бъдат по-чести, отколкото в предходните години тъй като 
подновяването на много договори бе замразено по време на пандемията, ще трябва да бъдат наблюдавани отблизо“, 
казват от МВФ. „ЕЦБ трябва да е готова да понижи или прекрати напълно целевите дългосрочни операции по 
рефинансиране (TLTRO), а след това и да коригира постепенно лихвените проценти, ако инфлацията се укаже по-
устойчива“, добавят от фонда. 
МВФ също така отбелязва, че ЕЦБ скоро ще трябва да изясни как смята да продължи да поддържа паричната си подкрепа, 
след като Пандемичната програма за спешни покупки на активи (PEPP) изтече а третия кръг на TLTRO приключи. 
Централната банка вече намекна, че планира да представи бъдещата си политика за покупките на облигации по време на 
заседанието си на 16 декември 
Що се отнася до растежа на брутният вътрешен продукт на еврозоната, управляващият директор на МВФ Кристалина 
Георгиева заяви, че вижда възможност за „скромна ревизия надолу“ на икономическите прогнози за региона, тъй като 
четвъртото тримесечие, което изглежда „по-слабо“ на фона на проблемите с доставките, високите цени на енергията и 
новите ограничения, свързани с пандемията от COVID-19. Според настоящата прогноза на МВФ икономиката на еврозоната 
ще нарасне с 5% през 2021 г. и 4,3% през 2022 г. 
 
√ Световните борси се оцветиха в зелено на фона на отслабването на опасенията около Омикрон 
Европейските акции поскъпнаха в ранната търговия във вторник, достигайки най-високите си нива от повече от седмица, 
следвайки силното възстановяване на технологичния сектор на фона на отслабването на опасенията относно Омикрон, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 9,13 пункта, или 1,95%, до 477,84 пункта, достигайки нивата от преди 
26 ноември, когато бенчмаркът бе разтърсен от най-голямата си разпродажба за годината заради новините за новия 
вариант на коронавируса. Сега индексът е на около 5% под рекордната си стойност от средата на ноември. 
Немският показател DAX се повиши с 319,67 пункта, или 2,08%, до 15 700,46 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 напредна с 87,19 пункта, или 1,12 %, до 7 319,47 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира ръст от 153,86 
пункта, или 2,24%, до 7 019,64 пункта. 
„Виждаме ръст на оптимизма, като инвеститорите казват, че отбранителната реакция по време на голямата разпродажба 
е била твърде прибързана, тъй като Омикрон може да се окаже не толкова опасен, колкото се очакваше“, коментира 
финансовият анализатор на AJ Bell Дани Хюсън. 
„Има облекчение, че въпреки факта, че глобалната фискална политика ще се затегне през следващите шест месеца, това 
няма да стане в рамките на следващия месец“, добави той. 
Технологичният индекс SX8P се повиши с 4,04%, след като в понеделник достигна седемседмично дъно. Акциите на 
Infineon и ASML поскъпнаха с 4,48% и 5,98%. 
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Индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании се повиши с 3,69%, след като Централната банка на 
Китай обяви, че разширява с 1,2 трилиона юана (около 190 млрд. долара) паричната маса с цел отпускане на заеми от 
търговските банки. Това доведе до ръст на цените на металите на фона на надеждите за икономически тласък в азиатската 
страна. 
Акциите на British American Tobacco (BATS.L) поскъпна с 2,23%, след като компанията запази целогодишната си прогноза, 
подкрепена от тенденцията повече потребители да преминават към вейпинг и орални никотинови продукти. 
Цената на книжата на автомобилния гигант Stellantis се повиши с 2,43%, след като компанията представи планове за 
генериране на около 4 млрд. евро (4,52 милиарда долара) до 2026 г. и около 20 млд. евро до 2030 г. от своите софтуерни 
предложения. 
Акциите на Telecom Italia поскъпнаха с 1,11%, след като компанията избра Goldman Sachs и LionTree за консултанти по 
офертата за поглъщане от американския инвестиционен гигант KKR. 
Ръст на Уолстрийт 
Американските борсови индекси записаха повишения в понеделник, като Dow изтри загубите си от предходната седмица, 
след като инвеститорите се отърсиха от страховете, свързани с варианта Омикрон на коронавируса, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 646,95 пункта, или 1,87%, до 35 227,03 пункта. Широкообхватният 
показател Standard & Poor’s 500 се повиши с 53,24 пункта, или 1,17%, до 4 591,67 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна със 139,68 пункта, или 0,93%, до 15 225,15 пункта. И трите индекса регистрираха седмичен 
спад в петък. 
В понеделник добре се представиха акциите на компаниите, свързани с възстановяването на икономиката. Цените на 
книжата на General Electric и Boeing се повишиха с 3,54% и 3,72%, а тези на Chevron и Caterpillar – с 1,56% и 1,76% 
Най-големи печалби регистрираха компаниите, които са свързани с туристическият сектор. Акциите на авиопревозвачите 
United Airlines и American Airlines поскъпнаха с 8,32% и 7,88%, докато тези на операторите на круизните кораби Royal 
Caribbean и Carnival Cruise напреднаха с 8,24% и 8,08%. Цените на книжата на хотелиерите Wynn Resorts, Marriott и Hilton 
се повишиха с 6,01%, 4,48% и 4,01%. 
Тези движения последваха коментара на доктор Антъни Фаучи - главният медицински съветник на президента Джо 
Байдън, който заяви през уикенда, че първоначалните данни за варианта Омикрон са „обнадеждаващи“. Директорът на 
Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) Рошел Валенски пък отбеляза, че новият вариант вече е бил 
открит в 15 щата в страната. 
„Ясно е, че в Южна Африка омикрон има предимство при разпространение“, каза Фаучи. „Въпреки че е твърде рано да се 
правят категорични изказвания, засега изглежда, че той не протича толкова тежко, колкото Делта“, добави той, 
Крейг Ерлам, старши пазарен анализатор в OANDA, обаче призова инвеститорите да бъдат предпазливи и да не прекаляват 
с оптимизма, докато не се появят повече данни за Омикрон. 
„Съобщенията за по-малко тежки симптоми при Омикрон повишават апетита за риск, но е твърде рано да се увличаме“, 
каза той 
На този фон акциите на производителя на ваксини Moderna поевтиняха с 13,49%. 
Голяма част от технологичните акции също се оцветиха в червено, като цените на книжата на гигантите в сектора на 
чиповете AMD и Nvidia се понижиха съответно с 0,76% и 2,14%. 
Печалби в Азия 
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха ръстове във вторник, следвайки ралито на Уолстрийт, 
предизвикано от оптимизма, че Омикрон може да не е толкова опасен, колкото се смяташе в началото, предаде Си Ен Би 
Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 528,23 пункта, или 1,89%, до 28 455,6 пункта. 
Акциите на технологичният конгломерат Softbank поскъпнаха със 7,94%, заличавайки загубите си от понеделник. 
На борсите в Китай се отразиха данните за търговията на Китай през месец ноември, от които стана ясно, че вносът на 
страната е нараснал с цели 31,7% на годишна база. Износът обаче се е повишил с 22%, което е малко под-очакванията. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 5,78%, или 0,16%, до 3 595,09 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite регистрира спад от 18,01 пункта, или 0,72%, до 2 477,49 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng напредна с 634,28 пункта, или 2,72%, до 23 983,66 пункта. Цените на книжата на Tencent и Alibaba се 
повишиха съответно с 3,57% и 12,24%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 18,47 пункта, или 0,62%, до 2 991,72 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 68,8 пункта, или 0,95%, до 7 313,9 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX регистрира ръст от 1,86 пункта, или 0,30%, до 626,50 пункта. BGBX40 се повиши с 0,27 пункта, или 0,19%, до 140,05 
пункта. BGTR30 напредна с 1,18 пункта, или 0,18%, до 667,90 пункта. BGREIT се понижи с 0,13 пункта, или 0,08%, до 164,21 
пункта. 
 
√ Петролът поевтиня, докато инвеститорите чакат повече информация за Омикрон 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в сряда след два поредни дни на ръст, тъй като инвеститорите изчакват 
оценката на потенциалното въздействие на новия вариант на коронавируса върху световната икономика и търсенето на 
гориво, предаде Ройтерс. 
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Към 9:20 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,45 долара, или 0,60% до 74,99 долара за барел, след като във 
вторник напредна с 3,2%. Цената на американският лек суров петрол WTI се понижи с 0,57 долара, или 0,79%, до 71,48 
долара за барел, следвайки ръст от 3,7% в предходната сесия. 
Цените на петрола се възстановиха по-рано в началото на тази седмица на фона на оптимизма, че варианта Омикрон няма 
да причини големи икономически щети. 
„Възстановяването бе поставено на пауза, тъй като инвеститорите искат да се уверят за потвърдят пълното въздействие на 
варианта Омикрон, преди да продължат да копуват“, каза Сатору Йошида, анализатор от Rakuten Securities. 
Междувременно британската фармацевтична компания GSK обяви, че нейната лекарство с антитела срещу COVID-19, 
разработено съвместно с американския й партньор Vir Biotechnology, е ефективно срещу всички мутации на новия вариант 
на коронавируса Омикрон. 
„Инвеститорите все още не са убедени оптимисти и засега предприемат изчаквателен подход“, каза Хироюки Кикукава, 
генерален мениджър на изследванията в Nissan Securities. 
Пазарът също така се фокусира върху ядрените преговори с Иран, напрежението между Русия и Украйна и застудяването 
на времето в северното полукълбо. 
Непреките преговори между Вашингтон и Техеран за възстановяване на ядреното споразумение от 2015 г. бяха подновени 
миналата седмица, но попаднаха в задънена улица в петък. Очаква се по-късно тази седмица те да продължат. 
Междувременно президентът на САЩ Джо Байдън предупреди руския държавен глава Владимир Путин, че Западът ще 
предприеме „силни икономически и други мерки“ срещу Русия, ако тя нахлуе в Украйна, докато Путин поиска гаранции, 
че НАТО няма да се разширява по-далеч на изток. 
Петролните пазари реагираха слабо на седмичните данни за запасите в САЩ. Запасите на суров петрол в САЩ са се 
понижили през миналата седмица, докато тези на бензин и дестилати са нараснали, казват запознати източници, цитиращи 
данни на Американския петролен институт. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Как се управлява ковид кризата и ще я управлява ли като министър на здравеопазването проф. Асена 
Сербезова? Гост в студиото. 

- Преди връчването на първия мандат - готова ли е формулата на властта? Говорят партиите от коалицията. 
- Къде да бъде построена Националната детска болница? Директорът на болница "Лозенец" - доц. Радосвет 

Горнев. 
- На 8 декември - директно: Как ще празнуват студентите? 

НТВ, „Здравей, България" 
- Кои ще са новите министри и какво се разбраха партиите, които ще сформират кабинета? 
- На купон със зелен сертификат: За мерките в заведенията на студентския празник. 
- Крисия и Миро за участието си в „Маскирания певец". 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Елегантен натиск да пуснем Македония в ЕС срещу милиардите по плана за възстановяване 
в. Монитор - МВР пази 327 мъже от шамари вкъщи 
в. Монитор - Над 700 млн. приходи от наеми декларираме годишно 
в. Телеграф - Колетът за чужбина тъпкан с луканка и лютеница 
в. Труд - Предсмъртни мизерии на служебния кабинет 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Депутатите на работа без сертификат, за да не разтурят коалицията 
в. 24 часа - Редактиран модел: всяка партия ще прати съветник в министерствата 
в. 24 часа - Самолетите с 34% по-малко и през лятото въпреки съживения туризъм 
в. 24 часа - Икономиката ни надви пандемията, произвежда повече отпреди кризата 
в. 24 часа - Кацаров разлюля Правителствена: Първо става детска болница, после остава университетска, голям протест на 
лекари 
в. Монитор - Арестуваха бивш данъчен за чувалите с пари за АМ "Хемус" 
в. Телеграф - Вдигат бежански лагер на границата 
в. Труд - След "Труд", гонят и ГЕРБ заради министерски кресла 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Георги Ганев, депутат от "Демократична България": Бюджетът готов до края на януари - отваря се работа ден и 
нощ на депутатите по празниците 
в. Монитор - Ваня Григорова, икономически съветник на президента на КТ "Подкрепа": Държавната администрацията се 
задъхва, не е време за съкращения 
в. Телеграф - Богомил Николов, изп. директор на Асоциация "Активни потребители": Фалшивите намаления са с дрехи, по-
рядко с техника 
в. Труд - Доцент Стойчо Стойчев, политолог, пред "Труд": С беззаконие законност не се възстановява 
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Водещи анализи 
в. 24 часа - Едно министерство - една партия? Отговорността обаче е за носителя на мандата 
в. Монитор - Детската болница: решение или нови перипетии 
в. Телеграф - Как да заработи доверието в българското 
в. Труд - Палачите на нашите вестници и вестникари 

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

