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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

БТА 
 
√ Официалното честване на 25-та годишнина от създаването на АИКБ ще се проведе тази вечер в Софийската опера и 
балет  
Официалното честване на 25-та годишнина от създаването на Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ ще 
се състои в 18:00 часа в Софийската опера и балет с представление на мюзикъла "Mamma Mia!". 
АИКБ е представителна на национално равнище работодателска организация, представляваща три четвърти от 
икономическите дейности и над 10 000 компании. 
 
Икономически живот 
 
√ Минималната работна заплата - сред основните различия между бизнеса и бъдещата коалиция 
На свое заседание Управителният съвет на АИКБ обсъди коалиционните преговори, които имаха за цел да изработят 
програма за управление на държавата и направи своите подробни коментари по отделните теми и въпроси. 
В позицията се изтъква, че работодателската организация 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. 
В коментарите си от АИКБ формулират както подкрепата за голяма част от решенията на преговарящите, но така и някои 
сериозни несъгласия с политики, по които бъдещата коалиция се ангажира да работи. 
Предлагаме ви част от най-сериозните забележки и предложения на бизнеса. 
По темата финанси: 

• 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. 

• 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 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. 

• 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 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. 

Икономика: 

• 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. 

• 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. 

Енергетика: 
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• 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“. 

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 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. 

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. 

 
В. Сега 
 
√ АИКБ се обяви против идеите за затягане на данъчния контрол 
Бизнес организации се обявиха против някои от набелязаните финансови мерки между четирите политически сили в 
преговорите за коалиционно правителство. 
АИКБ не подкрепя предложението в месечните ДДС декларации да се подава информация за касови наличности 
и информация дали фактура е платена, неплатена или частично платена, съобщиха от работодателската организация. Тази 
мярка бе предложена от съпредседателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Според него с тази информация 
НАП ще може да хваща по-рано ДДС измами. Докато бе служебен министър на финансите Василев бе взел на 
мушката фирмите, декларирали нелогично големи касови наличности и данъчни инспектори започнаха проверки в тях. 
Василев обяви тогава, че подобни големи cyми в бpoй във фиpмитe ca пpeдпocтaвĸa зa ĸopyпция и ĸyпyвaнe нa глacoвe пo 
избopитe. 
Според АИКБ обаче подаваната информация с месечните ДДС декларации за кешовите наличности няма да е точна и годна 
за анализ и само ще загуби времето на бизнеса. "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 малките и средните предприятия, посочват от АИКБ. 
Работодателската организация се противопоставя и на друго предложение на Асен Василев - изплащането на дивиденти 
да става единствено по банков път. "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, защото са налице редица законни счетоводни техники, с които да бъде 
заобиколено подобно изисквание", посочват от АИКБ. И отново отправят укрек, че се увеличава административната и 
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финансовата тежест за предприятията. Според бизнес организацията, ако се въвежда такова изискване, то поне трябва да 
се сложи разумен праг на парите, които задължително трябва да се изплатят по банков път. "Такъв праг може да бъде 
прагът за плащания в брой", смята АИКБ, т.е. до 10 000 лв. 
Изненадващо АИКБ се обяви и против премахването на данък "уикенд". Това е данък върху личното ползване, който е 
регламентиран в директивата за ДДС и премахването му ще противоречи на директивата, напомнят от асоциацията и 
препоръчват да се обмисли възможности за облекчение на бизнеса при прилагането му. 
 
В. Дума 
 
√ АИКБ иска да се съкратят повече от 30 000 чиновници  
По-амбициозно съкращаване на държавните служители, запазване на Агенция "Пътна инфраструктура" под шапката на 
МРРБ засега и запазване на формата на месечните ДДС декларации в сегашния им вид. За това се обявиха от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) в позиция по повод преговорите между четирите партии.  
Там се посочва, че идеята на Асен Василев за намаляване на администрацията с 30 000, както и свързаната с това атестация 
на административния капацитет и бързото въвеждане на дигитални процеси и услуги, е добра. "АИКБ вярва, че реформата 
и съкращаването на държавната администрация може да бъде по-амбициозно". Според икономиста Ваня Григорова обаче 
държавната администрацията се задъхва и не е време за съкращения. 
Бизнес организацията апелира за приемането на бюджета за 2022 г. с "разумен дефицит", който да не затрудни пътя на 
страната към еврозоната. АИКБ подкрепя листването на борсата на миноритарни пакети от големи държавни 
предприятия.  
В енергийния сектор АИКБ подкрепя диверсификацията на доставките на природен газ, включително и чрез проучване на 
собствени находища и залежи от шистов газ. 
 
Dir.bg  
 
√ АИКБ  се обяви срещу административното определяне на МРЗ  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (AИКБ) се обяви срещу част от набелязаните от представителите 
"Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България" финансови цели.  
По отношение на най-належащия въпрос - приемането на Бюджет 2022 до края на януари 2022 г. от АИКБ препоръчват 
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", категорични са от АИКБ. 
От бизнес организацията не подкрепят 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", смятат от АИКБ. 
От Асоциацията предупреждават, 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. 
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 се противопоставя твърдо и на административното определяне на МРЗ, което е порочна практика. От 
работодателската организация припомнят, 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 и в този контекст не приемат мотиви за увеличаване на МРЗ през 2023 г., 
свързани с това предложение. 
От АИКБ не подкрепят и 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", 
отбелязват от АИКБ. 
По отношение на обявеното намерение за премахване на данък "уикенд", от АИКБ напомнят, 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. 
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Въпреки многото забележки от работодателската организация подкрепят част от предложенията, касаещи държавните 
финанси. Ето за кои от тях АИКБ са съгласни:  

• АИКБ подкрепя като основен приоритет ускореното приемане на България в ОИСР и в еврозоната; 

• 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; 

• 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 приветства укрепването на капиталовопокривния стълб чрез увеличаване на необлагаемата вноска до 120 
лв.; 

• Подкрепя предложението бъдещи промени в начина на формиране на пенсиите да бъдат съобразени с 
индивидуалния принос към пенсионноосигурителната системата; 

• 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 подкрепя запазването на антикризисните мерки до края на 2022 г.; 

• 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; 

• АИКБ подкрепя категорично листването на борсата на големи държавни предприятия с миноритарни пакети. 
 
INews.bg 
 
√ АИКБ се обяви против за затягане на данъчния контрол 
Бизнес организации се обявиха против някои от набелязаните финансови мерки между четирите политически сили в 
преговорите за коалиционно правителство. 
АИКБ не подкрепя предложението в месечните ДДС декларации да се подава информация за касови наличности и 
информация дали фактура е платена, неплатена или частично платена, съобщиха от работодателската организация. Тази 
мярка бе предложена от съпредседателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Според него с тази информация 
НАП ще може да хваща по-рано ДДС измами. Докато бе служебен министър на финансите Василев бе взел на мушката 
фирмите, декларирали нелогично големи касови наличности и данъчни инспектори започнаха проверки в тях. Василев 
обяви тогава, че подобни големи cyми в бpoй във фиpмитe ca пpeдпocтaвĸa зa ĸopyпция и ĸyпyвaнe нa глacoвe пo избopитe. 
Според АИКБ обаче подаваната информация с месечните ДДС декларации за кешовите наличности няма да е точна и годна 
за анализ и само ще загуби времето на бизнеса. "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 малките и средните предприятия, посочват от АИКБ. 
Работодателската организация се противопоставя и на друго предложение на Асен Василев - изплащането на дивиденти 
да става единствено по банков път. "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, защото са налице редица законни счетоводни техники, с които да бъде 
заобиколено подобно изисквание", посочват от АИКБ. И отново отправят укрек, че се увеличава административната и 
финансовата тежест за предприятията. Според бизнес организацията, ако се въвежда такова изискване, то поне трябва да 
се сложи разумен праг на парите, които задължително трябва да се изплатят по банков път. "Такъв праг може да бъде 
прагът за плащания в брой", смята АИКБ, т.е. до 10 000 лв. 
АИКБ се обяви и против премахването на данък "уикенд". Това е данък върху личното ползване, който е регламентиран в 
директивата за ДДС и премахването му ще противоречи на директивата, напомнят от асоциацията и препоръчват да се 
обмисли  възможности за облекчение на бизнеса при прилагането му. 
 
БНТ 
 
√ Икономически политики - важни теми и задачи 
Пари и доходи - какви са първите задачи пред новите управляващи? Дискусия между Добрин Иванов от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България и икономическия съветник към КТ "Подкрепа" - Ваня Григорова. 
Според Ваня Григорова идеята към Икономическото министерство да се прибави индустрията и да има Министерство на 
иновациите и растежа прилича на разделяне на настоящето Министерство на икономиката на две. Тя допусна, че това се 
прави, за да се удовлетворят всички искания на коалиционните партньори. 
Добрин Иванов каза, че за Асоциацията на индустриалния капитал също е изненада разделянето на това министерство. 
Той припомни, че преди няколко мандата Министерството беше на икономиката и енергетиката. Управляващите тогава 
прецениха, че енергетиката е изключително важна и я отделиха в отделно министерство. Не е ясно обаче защо сега ще има 
Министерство на икономиката и Министерство на икономическия растеж. Той попита, ако се правят икономически 
политики, които да осигуряват икономически растеж, в кое министерство ще се провеждат те? 
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Иванов се съгласи с тезата, че подобна идея се стреми да удовлетвори исканията на коалиционните партньори и да бъдат 
спазени пропорциите, които се афишират. 
Гостите в студиото коментираха бюджета за 2022 г. Ваня Григорова беше категорична, че той задължително трябва да е 
социален. В допълнение той трябва да бъде и антикризисен, при условие, че имаме три кризи накуп - социална, 
икономическа и здравна, които изискват мерки, способни да минимизират щетите и да се даде възможност на 
икономиката да продължи да расте, тъй като тя е в растеж. 
По думите на Добрин Иванов все още няма макрорамка и не е ясно какъв е прогнозируемият икономически растеж за 
следващата година. "На тази база не знаем останалите макроикономически показатели - ръст на безработица или ръст на 
заетост, минимална работна заплата... Бяха обявени няколко параметри, които не могат да бъдат тълкувани откъслечно."  
Той подкрепи мнението на Ваня Григорова, че бюджетът трябва да осигури всички нужди на държавата - социална 
политика, антикризисни мерки, които да подпомагат бизнеса в пандемична криза и енергийна криза. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
ТВ Европа 
 
√ Рисковете зад увеличението на МРЗ и максималния осигурителен праг 
Какви последици ще има ако се увеличи минималната работна заплата (МРЗ) и максималния осигурителен праг? 
Темата коментира Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
 
Novini 24/7 
 
√ Добрин Иванов: Нищо няма да се промени, ако съкратят част от държавната администрация 
Добрин Иванов от Асоциация на индустриалния капитал в България счита, че нищо няма да се промени, в случай че 
съкратят  част от държавната админстрация, както се чува от " новите избранници ". 
"Няма да се промени ритъмът на работа на държавната администрация, в случай че се съкратят 30 000 индивида. 
Еднократно през годините е обявявана промяна на държавната администрация, която, в случай че се извърши в 
композиция със декларираните планове за качеството на обществените услуги, би следвало по-малка войска от държавни 
чиновници да дават по-качествени обществени услуги и от това ще спечели цялата българска стопанска система. Защото 
съкратените няма да са безработни лица, а ще бъдат привлечени в частния бранш. Средното им равнище на подготовка е 
по-високо " - разясни специалистът.   
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНТ 
 
√ Служебният кабинет отпусна 6 млн. лева за туроператорите 
Служебното правителство отпусна 6 млн. лева за туроператорите, които имат задължения към свои клиенти заради 
неосъществени пътувания заради коронавируса. Това обяви министърът на туризма Стела Балтова след заседанието на 
Министерския съвет. 
Парите са част от пакет от 70 млн., разписани в държавния бюджет в помощ на туристическия бранш. 
"Съгласно Закона за държавния бюджет беше предвидено за туристическия бизнес да се предоставят средства в 
размер на 70 млн. лева. 60 милиона от тях за подпомагане на туристическия сектор с безвъзмездни средства и 6 
милиона лева насочени за туроператорите. С настоящото постановление всъщност уреждаме въпроса. Както и 4 
млн. лева еднократна помощ за екскурзоводите", каза Балтова. 
Кабинетът предлага, ако парите не бъдат изплатени тази година, средствата да бъдат прехвърлени в бюджета за 2022 г. 
Възможно е да са 50 - 100 компаниите, които ще кандидатстват за тази помощ. 
Това е трета нова схема само в мандата на служебния кабинет, каза Балтова. 
Средствата ще бъдат разпределени на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления за подпомагане и 
реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуалният максимален размер на помощта е не повече от размера 
на загубата. 
 
√ България: Запазваме позицията за РСМ, Албания е готова да започне преговори с ЕС 
На предстоящия след няколко дни Съвет по общи въпроси, на който ще бъде обсъден процеса на разширяване на ЕС, 
България ще се придържа към Рамковата позиция от 2019 г. за Република Северна Македония. Това реши служебният 
кабинет на заседанието си вчера. 
България счита, че Албания е готова за напредък по пътя към ЕС, като има готовност да подкрепи приемането на 
Преговорната рамка за страната и провеждането на първа Междуправителствена конференция. Кабинетът посочва още, 
че водещ критерий за София остават заслугите на всяка една страна-кандидат. 
 
 

https://bnt.bg/news/ikonomicheski-politiki-vazhni-temi-i-zadachi-v309511-301188news.html
https://www.tvevropa.com/2021/12/riskovete-zad-uvelichenieto-na-mrz-i-maksimalniya-osiguritelen-prag/
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√ Министър Денков към студентите: Бъдете дръзки и вървете към реализацията на мечтите си 
Министърът на образованието Николай Денков отправи поздрав към студентите за празника, който се отбелязва 
на 8 декември: 
"Вече 119 години 8 декември е не просто празник на студентите. Той е символ на младостта и независимия дух, на смелите 
идеи и мечти, на свободата и погледа в бъдещето. И никоя пандемия не може да промени това, независимо от 
трудностите, пред които изправя цялата академична общност. 
Висшето образование както в България, така и в целия свят, се развива динамично. Все повече университети работят 
заедно, като разработват съвместни учебни програми. В ход е и процес на европейска интеграция – българските висши 
училища вече се включват в европейските университетски мрежи. Не на последно място – университетите все повече си 
партнират с научните организации. Всичко това разширява максимално достъпа на студентите до знание и модерна 
материална база. 
Мит е, че висшето образованието в България не е качествено. Доказва го фактът, че абсолвентите на нашите университети 
се реализират успешно навсякъде по света. Затова, скъпи студенти, възползвайте се максимално от възможностите, които 
предлагат българските висши училища. През тях минава пътят към успешната реализация и кариера. 
Пожелавам Ви да бъдете здрави, силни и упорити. С Вашето постоянство и амбиции са свързани днес надеждите на цялото 
ни общество за икономически просперитет, толерантност и активна гражданска позиция в обществото. На Вас разчитаме 
за изграждане на по-добро бъдеще за България. 
Бъдете любопитни, взискателни, непримирими, защото това ще гарантира качествено висше образование. Учете се всеки 
ден, доверете се на опита и знанията на своите преподаватели, бъдете дръзки и уверено вървете към реализацията на 
мечтите си!", пише министърът на образованието Николай Денков. 
 
√ Коалиционното споразумение е на финала, всяка партия ще излъчи свой вицепремиер 
Проучвателният мандат за съставяне на правителство може да бъде получен още днес. От "Продължаваме промяната" 
смятат, че коалиционното споразумение е на финала, като всяка партия ще излъчи свой вицепремиер. 
Преди това обаче окончателният вариант на документа трябва да бъде одобрен от колективните органи на бъдещите 
коалиционни партньори. 
Днес трябва да стане окончателно ясен съставът и структурата на Министерския съвет. Това съобщи специално за "По света 
и у нас" съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. По думите му вчера са уточнени най-малките 
последни детайли около коалиционното споразумение, което ще бъде представено на колективните органи на 
коалиционните партньори за финалното му одобрение. 
"И ако всичко мине по план, както се надяваме, би трябвало в четвъртък да имаме финализиран документ с 
министерства, хора. И да сме готови да вземем мандата, най-вероятно утре или вдругиден", каза Кирил Петков. 
В ранния следобед съпредседателят на ПП Асен Василев обяви, че споразумението е на финала. 
"Току що обсъдихме няколко последни корекции. Говорим буквално за едно, две изречения, така че се надяваме 
текстът, окончателният, днес да е довършен. Всяка партия ще има вицепремиер. Плюс има вицепреимер, който 
реално ще се занимава с ефективно управление, така че мисля, че ще са 5", каза Василев. 
Бившият заместник-министър на икономиката Калина Костадинова и настоящ депутат призна, че е получила покана да 
бъде вицепремиер: "Да, аз съм кандидатът на "Продължаваме промяната" за този пост". 
Асен Василев съобщи, че на този етап не е уточнено дали окончателното споразумение ще бъде подписано поотделно или 
общо от всички коалиционни партньори. 
Днес БСП свиква своя колективен орган за окончателно потвърждаване на документа. Лидерът на левицата отказа да 
назове номинациите на социалистите за министри. 
"Винаги сме ви казвали едно и също. Първо споразумението и политиките черно на бяло изчистено окончателно, след 
това постове и имена", каза Корнелия Нинова. 
От ИТН бяха лаконични. Любомир Каримански каза: 
"Не е моментът и не е редно ние да казваме неща, които би трябвало да бъдат огласени от мандатоносителя. 
Смятам, че това е в изключително негово право. 
- А г-н Трифонов ли ще подпише коалиционното споразумение? 
- Г-н Трифонов представявлява партията, да". 
От "Демократична България" ще обсъждат споразумението, заяви съпредседателят на коалицията Христо Иванов. Той 
предупреди да не се очаква съвършения документ, тъй като той е резултат от много компромиси между различни 
политически субекти. 
"Колкото и да е сложно, колкото и да е трудно и да има рискове, в крайна сметка постигаме от наша гледна точка 
най-важната цел - да има управление в България, което да бъде структурно, във възможната степен независимо от 
корупционните кръгове в ГЕРБ И ДПС", каза Христо Иванов. 
Според ГЕРБ бъдещите управляващи не предлагат начини и механизми за решаване проблемите на хората, а само лозунги. 
"Аз като дълбокоскептичен човек не видях от тези преговори нещо друго, освен групова терапия за успокоение на емоция 
и съвест", каза Даниел Митов. 
От ДПС завиха че не поставят червени линии, когато става въпрос за България. 
"Ние не сме хора, които да поставяме червени линии. Ние сме хора диалогични, хора, които от дълги години разбираме 
от управление на държавата и смятам, че това, което ще се случи тази промяна, която се очаква, няма как да се 
случи без ДПС", каза Рамадан Аталай. 
От "Възраждане" обвиниха бъдещите управляващи, че истинските разговори за коалиране са останали скрити от медиите. 



7 

 

"Както е известна латинската сентенция - "казаното отминава, написаното остава" - да видим какво са записали и зад какво 
ще се подпишат", каза Костадин Костадинов. 
След получаване на мандата от "Продължаваме промяната" ще имат 7 дни конституционен срок, в който да обявят състав 
и структура на кабинета. 
 
√ Ще подпишат ли днес коалиционното споразумение за кабинет? 
Очаква се да стане ясно кога ще бъде подписано коалиционното споразумение между четирите партии, които са готови да 
влязат в състава на редовен кабинет. 
И трите партии от "Демократична България" декларираха съгласие за подкрепа. Късно снощи "Да България" дадоха мандат 
на председателя на партията в оставка Христо Иванов, както и парламернтарната група да гласува "За" номинацията за 
министър-председател и структура на Министерския съвет, предложени от "Продължаваме промяната" в парламента. 
Другите две партии в коалицията - "Демократи за силна България" и "Зелено движение" дадоха съгласие по-рано. 
От БСП трябва окончателно да гласуват присъединяването си на пленум днес. "Има такъв народ" вече обявиха, че участват 
в проекта. 
Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Кирил Петков заяви, че се надява при връчването на мандата от 
президента те вече да са готови с предложението за кабинет. 
Вече е ясно, че предложението на мандатоносителя "Продължаваме промяната" включва петима вицепремиери - за всеки 
от представените в коалицията партньори по един и двама за "Продължаваме промяната". Почти сигурно е, че това ще 
бъдат бъдещият финансов министър Асен Василев и Калина Константинова, която ще бъде вицепремиер на ефективното 
управление. 
 
√ Ресторантьори в Пловдив предлагат да няма зелен сертификат за консумация на открито 
Облекчение на противоепидемичните мерки за сервиране на открито искат представители на ресторантьорския бранш. 
Според тях частичното отпадане на зеления сертификат ще подпомогне бизнеса в началото на ски сезона и в дните преди 
Kоледно-новогодишните празници. В момента зеленияt сертификат е задължителен за всички клиенти на заведенията без 
значение дали те са в затворено помещение или с маси на открито. 
От Aсоциацията на хотелиерите и ресторантьорите предлагат сертификатът при консумация на открито да отпадне. По 
думите на собственици на заведения ефект от това ограничение няма и то само пречи на вече закъсалия бизнес. Ако 
рестрикциите останат, ще са в ущърб и на туристите за ски сезона – смята Еню Енев. 
Хората по ски курортите не могат да си оставят ските, да влязат във заведението да си вземат кафе или чай и да 
им се иска зелен сертификат, това означава че ски сезонът ще пропадне в България. 
С просрочени вноски за наем, постоянни разходи и намален брой места работят и заведения в Пловдив. Задължителният 
зелен сертификат за масите на открито създава допълнителни неудобства. 
Тъй като сме на Главната, клиентите масово се страхуват дори да изчакат поръчките си, когато тя е за навън, 
масите се ползват в много ограничен капацитет, казва Кристина Миткова, собственик на заведение. 
Ако отпадне зеления сертификат за консумация на открито, няма да разчитаме само на чуждестранните туристи, казват 
управители на заведения. Клиенти също са на мнение , че здравето им няма да е застрашено. 
От бранша отправят апела си към здравното министерство като зов за оцеляване. И предлагат отново да бъде активирана 
мярка 80/20 за подпомагане на заетостта в сектора. 
 
√ Сенатът на САЩ не подкрепи задължителната ваксинация в частни компании 
Сенатът на Съединените щати не подкрепи предложението на президента Джо Байдън за задължителната ваксинация 
срещу COVID-19 за частни компании с над 100 служители. 
Двама демократи се обявиха против мярката, с което гласуването завърши с 52 гласа "за" срещу 48 гласа "против". 
Още през септември Байдън обяви, че ще предложи на социалното министерство да изиска служителите на големите 
компании да се ваксинират или да се тестват редовно. 
Миналия месец Федерален съд блокира намеренията на администрацията на президента да наложи задължителната 
ваксина срещу COVID-19 за здравни работници в 10 щата. 
 
БНР 
 
√ МС: До края на епидемичната обстановка ДДС остава 9% за някои стоки и услуги 
Служебният кабинет удължи до края на епидемичната обстановка действието на 9-процентовата ДДС ставка върху 
храните, безалкохолните напитки, бирата и виното, сервирани в заведения. 
Вместо с 20%, с 9 на сто ще се облагат още бебешките стоки, книгите и услугите в спортните зали. 
Туроператорите също са сред бизнесите, при които се удължава по-ниският процент на налога. 
Решението е взето в рамките на одобряването на пакета с промени в данъчните закони, предложен от служебния финансов 
министър. 
При останалите текстове измененията са от технически характер. 
От друго правителствено решение разбираме, че страната ни възнамерява да приложи намалена ставка на ДДС за 
доставките на електроенергия и природен газ. 
За целта ще бъдат поискани консултации с Комитета по ДДС към Европейската комисия, който координира решенията в 
общата система на данъка върху добавената стойност. 
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Служебният кабинет реши още да бъде увеличен броят на семействата, които получават парични компенсации поради 
липсата на свободни места за децата им в държавни и общински детски градини. 
Обезщетения ще получат близо 800 деца, като само две от тях са извън столицата. Средствата се изплащат за периода 15 
септември - 31 октомври. 
 
√ МФ: Финансовите посредници очакват забавяне на икономическия растеж през четвъртото тримесечие 
Оценката на финансовите посредници за икономическата ситуация през третото тримесечие на 2021 г. се понижава в 
сравнение с предходното и се доближава до неутралното ниво. В същото време те прогнозират, че темпът на 
икономически растеж и на възстановяването на заетостта ще се забави през четвъртото тримесечие на годината. 
Това показват резултатите от последния тримесечен бюлетин на Министерството на финансите: "Финансов сектор: оценки 
и очаквания", който се прави въз основна на анкета сред търговските банки (ТБ), инвестиционните посредници (ИП), 
пенсионно осигурителните дружества (ПОД) и управляващите дружества (УП). 
Обобщеният резултат остава леко положителен за отминалото тримесечие, но мненията са разнопосочни, като 
търговските банки са умерено позитивни, а инвестиционните посредници са дали предимно незадоволителна оценка. 
Отговорите на анкетираните бяха подкрепени от експресните оценки на НСИ за икономическия растеж през третото 
тримесечие, показващи значително забавяне на годишна база според сезонно изгладените данни. 
В отговорите на участниците в анкетата относно очакваният им за последното тримесечие на годината преобладава 
мнението за запазване на темпа, но делът на песимистично настроените посредници превишава този на очакващите 
ускоряване с 38% спрямо 13%. Банките и тук са най-оптимистично настроени, докато цели 80% от инвестиционните 
посредници очакват забавяне на икономическия растежа през четвъртото тримесечие. 
Обобщеният резултат от проучването на финансовото министерство съответства на влошаването през ноември на 
индикаторите от бизнес наблюденията на НСИ за потребителското доверие и за бизнес климата в услугите, 
промишлеността и търговията. 
Инфлационните очаквания до края на 2021 г. на участниците в последното проучване на МФ продължават да се повишават 
и вече сочат силно нарастване на потребителските цени, като преобладават мненията за силно нарастване на инфлацията. 
Прогнозираното от участниците в анкетата умерено повишение на потребителските цени през третото тримесечие 
надвиши очакванията. 
63% от анкетираните очакват силно повишение на инфлация през четвъртото тримесечие, а 31% смятат, че инфлацията ще 
се повишава относително слабо, докато едва 6% не смятат, че ще има промяна. 
 

 
 
В същото време очакванията на финансовите посредници за годишното изменение на заетостта през последното 
тримесечие на 2021 г. се променят значително и вече сочат понижение, след като в предходното издание те бяха 
оптимистично настроени. Очакванията на анкетираните за забавяне на възстановяването на заетостта през четвъртото 
тримесечие кореспондира с по-ниските обобщени резултати от отговорите по отношение на текущата ситуация и 
очаквания икономически растеж. 
Финансовите посредници имат минимално положителна оценка по отношение на очакваната динамика на основния 
лихвен процент през последните три месеца на 2021 г. Положителната балансова оценка може да се свърже с евентуално 
очакване за начало на свиване на монетарните стимули от страна на големите централни банки и в частност на ЕЦБ. 
Обобщеният резултат от отговорите на участниците в анкетата показват засилване на очакванията за понижение на 
лихвените проценти по депозити и в трите основни използвани валути. Въпреки понижението на балансовите оценки, в 
това издание има отговори, подкрепящи повишение на възвръщаемостта на банковите депозити. 
В същото време анкетираните очакват леко повишение на лихвените проценти по кредитите до края на годината. Все още 
преобладават отговорите за запазване на лихвените нива, но в това издание делът на мненията за повишение нараства 
значително спрямо предходното тримесечие за сметка на неутралните. 
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Прогнозите на анкетираните относно движението на валутния курс на щатския долар спрямо лева остават в полза на 
долара и по отношение на четвъртото тримесечие. Въпреки сходната балансова оценка, в това издание мненията са по-
разнопосочни, като се появяват такива за поскъпване на еврото (лева), както и за силно поскъпване на долара 
Очакванията на финансовите посредници за динамиката на борсовите индекси до края на годината остават на 
положителна територия на фона на влошаване на индикаторите за бизнес климат и за доверие на потребителите през 
октомври. 
Цялото последно проучване на МФ сред финансовите посредници може да видите ТУК. 
 
√ Силен ръст на средната цена на тока за днес в Европа до 265 евро за MWh, а в България до 233 евро 
 

 
 
Средната цена на тока за четвъртък на европейските енергийни борси скочи рязко до 265,24 евро за мегаватчас от 204,67 
евро за вчера след рязко повишаване на цените на почти всички борси на стария континент, а на енергийната борса в 
България цената на електроенергията се повиши с 6,2% до 233,29 евро за MWh. 
Това показват данните на платформата energylive.cloud. 
За вчерашния скок на енергийните цени допринесе поскъпването на природния газ. 
Цената на природния газ в Европа превиши за кратко 1200 долара за 1000 кубични метра, показват данните на 
международната търговска борса ICE. 
Стойностите на януарските фючърси на газа в нидерландския газов хъб TTF, който се използва като европейски бенчмарк, 
пък повишиха до 104,895 евро за мегаватчас. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в четвъртък (9-и декември) най-високи цени на електричеството са отчетени във 
Франция (287,50 евро за MWh), следвана от Швейцария (283,49 евро), Австрия, Хърватия и Словения (по 281,83 евро), 
Сърбия (281,50 евро) и Белгия (280,13 евро). 
Най-ниска за днес е цената на тока в Испания и Португалия (по 216,74 евро за мегаватчас, но с ръст в рамките на деня от 
99,3%), следвани от Полша (227,73 евро за MWh, но след ценови скок с 46,6%), Гърция (228,96 евро), България (233,29 евро 
за MWh) и Румъния (271,44 евро). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 9-и декември) се повишава с 6,2% до 233,29 евро за мегаватчас, или 
с около 27 лева до 456,28 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 в сряда (8-и 
декември) до 463,38 лева за MWh (от 448,58 лева във вторник), като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в 
широк ценови диапазон между 425 и 535 лева за мегаватчас. 
От началото на годината средната цена на електроенергията в нашата страна е 101,51 евро (198,53 лева) за мегаватчас, а 
от началото на месец декември - 217,42 евро (425,24 лева), показват данните на платформата energylive.cloud. 
 

https://www.minfin.bg/upload/49452/Finansov+sector+4+2021.pdf
https://static.bnr.bg/gallery/cr/c8d8c020cc2e0b89a922e0053729c721.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/c8d8c020cc2e0b89a922e0053729c721.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/c8d8c020cc2e0b89a922e0053729c721.jpg
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√ Байдън обсъжда с източноевропейските членки на НАТО разговора си с Путин 
Президентът на Съединените щати Джо Байдън ще обсъди резултатите от видеосрещата си с руския си колега Владимир 
Путин и опасенията от война в Украйна с източноевропейските членове на НАТО в четвъртък, съобщиха от Белия дом. 
Байдън ще свика разговор с лидерите на страните от Букурещкия формат, сред които е и България, за да чуе гледните им 
точки относно текущата ситуация със сигурността. 
 Ще бъде наблегнато и на ангажимента на Съединените щати към трансатлантическата сигурност, пише в изявлението, 
цитирано от АФП. 
По-рано Джо Байдън заяви, че в случай на военни действия от страна на Русия спрямо Украйна, икономическите санкции 
срещу Москва ще са безпрецедентни. 
„Казах много ясно, че ако има нахлуване в Украйна, то ще последват сериозни икономически последици, каквито досега 
не е имало“, каза американският президент. 
Байдън междувременно поздрави новия канцлер на Германия Олаф Шолц за встъпването му длъжност и обяви, че очаква 
„с нетърпение“ заедно да развият и заздравят отношенията между двете държави. 
Пред репортери заместник-говорителят на Белия дом Карин Жан-Пиер уточни, че американският държавен глава очаква с 
нетърпение да проведе разговор с Шолц, макар такъв към момента да не е насрочен. 
Сред темите вероятно ще бъде съдбата на газопровода „Северен поток 2“, който Русия построи за доставка на природен 
газ до Германия, посочва АФП. 
 
√ Ердоган: Ниските лихви ще намалят инфлацията и нестабилността на турската лира 
Турската лира поевтиня с нови 2% след коментарите на президента на страната  
Президентът Реджеп Ердоган заяви в сряда, че посредством ниските лихви Турция ще намали инфлацията и 
нестабилността на обменните курсове на местната валута, съобщи телевизионният оператор NTV. Изявлението е факт, след 
като турската лира падна до рекордно ниски нива заради агресивната политика на централната банка за понижаване на 
лихвите в резултат на оказвания от страна на президента натиск. 
Говорейки пред репортери на обратния полет след визита в Доха, Ердоган повтори, че се противопоставя на високите 
лихвени проценти, добавяйки, че валутните резерви на Турция не са проблем въпреки интервенции на централната банка 
на валутния пазар през миналата седмица. 
Той също така обвини натрупването на складови запаси за скока на цените и заплаши да наложи по-строги наказания. 
"Вярвам, че ще обърнем тези атаки срещу нашата валута. Нека всички знаят това", каза Ердоган, цитирана от NTV. 
След изказването на Ердоган турската лира поевтиня с около 2%, връщайки се обратно към рекордно ниските си нива. 
Спрямо щатския долара тя се понижи към 13,735 лира, след като ден по-рано поскъпна слабо към 13,45 нивото. От 
началото на годината турската лира се обезцени с близо 46% спрямо американския долар, достигайки през миналата 
седмица рекордно дъно от около 14,00 лири за един долар. 
Спадът на лирата през последните седмици и месеци беше предизвикан от агресивната политика на Турската централна 
банка за намаляване на лихвите, което според редица икономисти и опозиционните политици в страната е безразсъдна 
политика на фона на инфлацията, която през ноември нарасна до тригодишен връх от 21,3 на сто. 
Въпреки изчерпаните си валутни резерви, централната банка на Турция се намеси на пазарите на два пъти през миналата 
седмица, опитвайки се да поддържа местната валута под ниво от 140 лири за долар. 
От септември насам Турската централна банка намали основната си лихва с 400 базисни пункта (с 4%) под натиска на 
Ердоган, като се очаква да прибегне до ново понижение и този месец. 
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Графика турска лира / долар 

 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Какво да включим в механизъм за минималната заплата 
Производителността на труда изглежда очевиден кандидат за компонент в евентуален механизъм 
Както обикновено, обсъжданията около бюджета и промените в правилата за 2022 г. включват и дебат около новите 
равнища на минималната заплата. Въпреки че този път се чуват гласове за обвързване на някои от параметрите на 
политиките в осигуряването и пазара на труда с обективните макроикономически реалности, това не се отнася за 
минималната заплата. Вместо това се планира поредното увеличение - този път от 650 на 710 лева. 
Последният път, когато се обсъждаше сериозна промяна в начина на структуриране на минималната заплата беше преди 
кризата, с предложение за диференциране според икономическата дейност на работодателя и образователната степен на 
наетия, пише Адриан Николов в свой анализ за Института за пазарна икономика. 
Настъпването на кризата обаче сложи край на този дебат, а в началото на 2021 г. станахме свидетели просто на повишение, 
с 40 лева вместо „традиционните“ 50. 
Успокояването на икономическата ситуация ни дава повод отново да помислим за евентуална промяна, насочена към 
свиване на ролята на преговорите между работодатели, синдикати и правителство и обвързване с обективни 
икономически показатели (доколкото, поне засега, цялостното елиминиране на минималната заплата изглежда далеч от 
политически възможното и допустимото). 
Доколкото заплатата е отражение на изработеното, производителността на труда изглежда очевиден кандидат за 
компонент в евентуален механизъм за определяне на минималната заплата. В кризисните години обаче 
производителността, измерена чрез брутната добавена стойност на зает се сви особено в първите тримесечия на 2020 г., a 
а годишна база ръстът ѝ беше под 3%. 
Дори и в силните години в края на миналото десетилетие ръстът на производителността не надхвърляше 10% годишно, 
което би довело до чувствително по-бавен ръст на минималната заплата от този, на който станахме свидетели. 
От значение е и разнопосочната секторна динамика, като в хода на кризата производителността на някои сектори – ИКТ, 
строителство – растеше въпреки негативната обща динамика, което няма как да бъде отразено от едно равнище на  
национална минимална заплата. Всяко свиване на заетостта съчетано с икономически ръст от своя страна би довело до 
бързо повишаване на минималната заплата, засилвайки ефекта ѝ на бариера пред създаването на нова заетост. 
Почти всичко от казаното за производителността на труда важи и за обвързването на динамиката на минималното 
заплащане с тази на брутния вътрешен продукт. В годините на слаб ръст би имало и незначителни увеличения на 
минималната заплата, в кризисните – задържане и дори спад. Възможно е, разбира се, да се ползва множител – 2х, или 
дори 3х ръста на брутния продукт, или пък някаква форма на изглаждане. Струва се да се обмисли и дали се отчита 
годишната или тримесечната динамика; тримесечните данни улавят по-точно икономическото развитие, но пък употребата 
им би довела до прекалено чест промени в минималната заплата. 
Друг аргумент сочи, че основната причина за повишението на минималната заплата е компенсирането на ръста на 
потребителските цени и нарастването на издръжката на живота. По тази причина отчитането на инфлацията в подхода на 
определяне на минималното заплащане изглежда логично. През второто полугодие на 2021 г. станахме свидетели на 
значително повишение на потребителските цени, с ръстове на общия индекс от порядъка на 4-6% на годишна база, но на 
фона на незначително повишение преди това. В близкото минало не е имало случай, в който ръстът на потребителските 
цени да надвишава годишното повишение на минималната заплата, и прогнозите за близкото бъдеще сочат, че няма 
индикации това да се случи. 
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Възможно обвързване е и с динамиката на средата заплата, следвайки предложенията за регулиране на минималната 
заплата на европейско ниво. През последните две години средната заплата расте стабилно, в следствие отчасти и на 
отпадането на някои нископлатени работни места и изсветляването на доходите в туризма и транспорта. Проблемът с 
ползването на този индикатор е, че всяко увеличение на минималната заплата по необходимост тласка нагоре и средната, 
което може да доведе до безкраен цикъл на ръст (или поне докато минималната и средна заплата не се приближат много 
близо до най-високите в икономиката). 
Отчитането на динамиката на доходите на домакинствата и бедността също не е изключен подход. При него обаче трябва 
да се има предвид значително по-голямото влияне на държавната политика върху доходите в сравнение със заплатите в 
резултат на определянето на равнищата на пенсиите и социалните помощи. Това от своя страна създава риск 
правителството да тласка нагоре нивото на минималната заплата чрез промяна в други механизми, насочени по-скоро за 
борба с бедността. 
Разбира се, засегнатите тук индикатори далеч не са всички, които биха могли да станат част от евентуален механизъм – 
просто са сред най-често използваните. Малко вероятно изглежда и минималната заплата да бъде обвързана само с един 
от тях – по-възможен сценарий е включването на няколко показателя във формула, която опитва по-пълно да опише 
икономическата динамика в страната. 
 
√ НАП е събрала с 3.7 млрд. лева повече приходи 
Общо данъчните приходи от януари до 30 ноември възлизат на над 14,7 млрд. лева 
Над 25,7 млрд. лева са приходите, постъпили в НАП от началото на годината до края на ноември. Това са с почти 3,7 млрд. 
лв. повече спрямо същия период на 2020 г., сочат данните на приходната агенция.  
Общо данъчните приходи от януари до 30 ноември възлизат на над 14,7 млрд. лева, като данъкът върху доходите на 
физически лица е близо 3,9 млрд. лв., над 3,1 млрд. лв. е корпоративния данък и 7,5 млрд. лв. ДДС.  
Общият размер на приходите от осигурителни вноски до края на ноември надвишава 10,5 млрд. лв. в това число над 
6,2 млрд. лв. са за държавно обществено осигуряване, 2,7 млрд. лв. – за здравноосигурителни вноски и 1,5 млрд. лева за 
допълнително задължително пенсионно осигуряване.  
Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък – над 80 %, като това основно се дължи на промяната в 
сроковете за плащане на авансовите вноски. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с 
близо 16 на сто, а постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с почти 10 на сто спрямо същия период на 
миналата година, допълват от НАП.   
„Уверени сме, че с тези темпове, ръстът на приходите през 2021 г. ще надмине очакванията ни. Увеличението на 
доброволното деклариране и плащане от бизнеса и гражданите се дължи на партньорския подход от страна на НАП, 
фокусът ни големите данъчни рискове и единното прилагане на закона“, каза по повод рекордните приходи 
изпълнителният директор на НАП Румен Спецов. 
 
√ ЕС проправи пътя за по-нисък ДДС за зелени и дигитални стоки и услуги 
До 2030 г. трябва да отпаднат някои от съществуващите по-ниски ставки на ДДС за изкопаеми горива 
Финансовите министри на Европейския съюз се съгласиха във вторник да променят правилата на ЕС, така че да могат да 
намалят данъка върху добавената стойност (ДДС) върху стоките и услугите, свързани с борбата с изменението на климата, 
опазването на здравето и подготовката на ЕС за цифровата ера. 
В същото време те се съгласиха постепенно да премахнат до 2030 г. някои от съществуващите по-ниски ставки на ДДС за 
изкопаеми горива или други стоки, които увеличават емисиите на парникови газове, за да помогнат на 27-членния блок 
да постигне целта си да не емитира CO2 в нетно изражение до 2050 г. 
Стандартната минимална ставка на ДДС за всички стоки и услуги в ЕС е 15%, с изключение на списък с изключения, където 
намалената ставка на ДДС трябва да бъде най-малко 5%. 
Действително прилаганите данъчни ставки варират между страните от ЕС и продуктите. 
Някои страни също са договорили специални цени за конкретни продукти. 
Предложението включва разрешаване във всички държави на дерогациите и освобождаванията за конкретни стоки и 
услуги, които са въведени по исторически причини в някои държави членки, за да се гарантира равно третиране и да се 
избегне нарушаването на конкуренцията. Обратно, съществуващите дерогации, които не са обосновани от целите на 
обществените политики, с изключение на подкрепящите действията на ЕС в областта на климата, трябва да бъдат 
преустановени до 2032 г. 
Министрите също така се съгласиха, че намалените ставки на ДДС и изключенията за химически торове и химически 
пестициди ще останат в сила до 1 януари 2032 г., за да се даде повече време на дребните фермери да се адаптират. 
Сделката ще позволи на правителствата да прилагат по-ниски ставки на ДДС върху продукти и услуги, което прави 
икономиката по-подходяща за дигиталната ера, като достъп до интернет и предаване на живо от културни и спортни 
събития. 
Предпазливи от преживяванията през пандемията от COVID-19, министрите се съгласиха да добавят към списъка със стоки, 
ползващи се с по-ниски ставки на ДДС, здравни предпазни средства като маски за лице и други медицински съоръжения 
и предмети, считани за необходими за хората с увреждания. 
По-нисък ДДС ще бъде възможен и за продукти, свързани с борбата с изменението на климата, като велосипеди, зелени 
отоплителни системи и слънчеви панели, инсталирани в частни домове и обществени сгради. 
По-ниските ставки ще станат възможни, след като Европейският парламент бъде консултиран относно споразумението, 
което може да продължи до март 2022 г. 
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√ Полша и Унгария вероятно ще пропуснат фондовете на ЕС за възстановяване през 2021 г. 
Конфликтът около върховенството на закона в двете страни не е близо до разрешаване 
Малко вероятно е Европейският съюз да одобри изплащането на помощите за пандемията на Полша и Унгария тази година, 
каза висш служител във вторник, в знак, че конфликтът около върховенството на закона не е близо до разрешаване. 
Искането на Полша за 36 милиарда евро от фонда за възстановяване на ЕС беше заключено в спора за съдебната реформа 
на правителството, който ескалира допълнително, след като висшият съд на страната постанови през октомври, че някои 
от законите на блока са несъвместими с неговата конституция. 
ЕС също води преговори с Унгария за справяне с някои нерешени елементи - преди да одобри искането за безвъзмездни 
средства от 7,2 милиарда евро - в области, включително борба с корупцията, прозрачност и качеството и предвидимостта 
на нейното създаване на закони. 
„Малко вероятно е да завършим тази работа още тази година, но движението по същество е това, което наистина определя 
скоростта“, каза вицепрезидентът на ЕС Валдис Домбровскис пред репортери в Брюксел във вторник. „Веднага щом сме 
там по същество, можем да преминем към действия страна на комисията.“ 
Ако планът за възстановяване на дадена страна не бъде одобрен до края на годината, тя няма да отговаря на условията за 
получаване на предварително финансиране на стойност 13% от общото им очаквано разпределение. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изложи условия, които Полша ще трябва да изпълни, за да 
получи финансирането. Те включват премахването на спорния механизъм за дисциплинарни наказания на съдии и 
възстановяване на съдии, които са загубили работата си. 
Младшият министър на полските фондове на ЕС Валдемар Буда каза миналата седмица, че правителството ще представи 
планове за закриване на дисциплинарната камара след няколко месеца след постигане на споразумение за плана за 
възстановяване с комисията. Той също така омаловажи въздействието на страната, която пропусна тазгодишните 
плащания, като каза, че планът е парите да започнат да текат през втората половина на 2022 г. 
 
√ ЕЦБ не трябва да бърза с още стимули преди да разберем ефекта на Омикрон върху икономиката 
Друг проблем са потребителските цени, които през ноември нараснаха с 4,9%, което е двойно повече от целта на ЕЦБ 
от 2% 
Новият вариант на Covid-19 „Омикрон“ ще трябва да нанесе значителни щети на икономиката на еврозоната, за да може 
членът на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Мартинс Казакс да подкрепи допълнителните 
стимули, съобщава Bloomberg. 
„Все още е твърде рано да се прогнозира как новият щам ще повлияе на възстановяването на икономиката в Европа“, каза 
Казакс, който е гуверньор на централната банка в Латвия. Според него програмата за спешно изкупуване на облигации на 
ЕЦБ на стойност 1,85 трилиона евро трябва да приключи през март. 
„В настоящия момент не знаем как ще се развие вариантът Омикрон“, каза Казакс в интервю. „Освен ако не доведе до 
значителни ревизии на перспективите за икономически растеж, не смятам, че крайната дата за март месец трябва да бъде 
променена“. 
На 16-ти декември ЕЦБ ще проведе решаваща среща, на която ще бъде определено бъдещето на инструментите за 
стимулиране. По време на дебата ще бъдат обсъдени повишените рискове от Covid-19 и нарастващата инфлация, която в 
момента е с най-висока стойност от създаването на съюза. 
 

 
 
Тъй като учените все още преценяват опасностите, породени от Омикрон, Мартинс Казакс е на мнение, че ЕЦБ има време 
да промени своята политика в началото на следващата година, ако здравната оценка го наложи. 
Друг проблем са потребителските цени, които през ноември нараснаха с 4,9%, което е двойно повече от целта на ЕЦБ от 
2%. 
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Миналата седмица председателят на Федералния резерв в САЩ Джером Пауъл предложи повишената инфлацията да не 
бъде определяна като „преходна“. От друга страна президентът на ЕЦБ Кристин Лагард смята, че скокът на енергийните 
разходи в Европа и смущенията в доставките постепенно ще намаляват. 
Вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос предупреди в сряда, че ръстът на цените може да остане по-висок за по-дълго, но 
прогнозира, че ще намалее през 2022 г. 
Въпреки несигурността, причинена от Омикрон, гуверньорът на централната банка в Латвия не очаква вариантът да 
„провали“ възстановяването на еврозоната. Според Казакс инфлацията ще се забави през следващата година. 
„До какво точно ниво ще стигне през 2023-2024 г., разбира се, все още не е сигурно“, каза той. 
„Моите прогнози са, че тя ще бъде под 2%“. 
Казакс обаче се съгласи с члена на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел, като смята, че ценовите рискове ще се 
увеличат. Повтаряйки думите на Лагард миналата седмица, той предупреди срещу по-дългосрочните ангажименти за 
парични стимули, докато перспективите за инфлация и икономически растеж все още са неясни. 
„В момента знаем твърде малко за новия щам“. „Смятам, че трябва да предприемем действия на база на данните стъпка 
по стъпка в ситуация като сегашната, където несигурността е твърде висока“. 
 
√ Английската централна банка се нуждае от още 1 млн. души работна ръка 
Още преди да се появи щамът Омикрон ОИСР предупреди, че недостигът на работна ръка във Великобритания може 
да сложи прът в колелата на най-бързо възстановяващата се икономика от Г-7 
Обединеното кралство страда от вероятно най-тежкия недостиг на работна ръка сред всички богати нации. Илюстративен 
пример за този бич за икономиката може да бъде Meridian Leisure Hotel, който се намира в град Рединг. Управителят на 
хотела Моез Джанмохамед не може да предлага пълния брой стаи, с които разполага хотела, защото няма нито персонал, 
нито готвачи за кухнята. В същото време се налага да вдига заплатите, за да задържи и малкото останали служители. 
Управителят твърди, че дори увеличение с 30% на заплатата не гарантира, че служителите ще останат на работа.  
Опитът на Джанмохамед е рядък момент в историята, в който работниците могат да диктуват заплащането си. Това е 
фактор, който след време трябва да помогне за поддържане на търсенето и стандарта на живот. Но това носи други рискове 
за икономиката в по-широк план. Провалът в това да се осигури персонал заплашва да ограничи скоростта на 
възстановяване след тежките затваряния. Плащането на по-високи заплати на работниците означава, че Английската 
централна банка (АЦБ) може да установи, че инфлацията, която трябва да се потуши, се оказва по-дълготрайна. 
 

 
 
Ситуацията във Великобритания е дори по-тежка, отколкото тази в САЩ. Ефектите от Брекзит все още се усещат, а те се 
комбинират с последствията от пандемията. Още преди да се появи щамът Омикрон ОИСР предупреди, че недостигът на 
работна ръка във Великобритания може да сложи прът в колелата на най-бързо възстановяващата се икономика от Г-7.  
Заплахата от инфлация сред заплатите може да обясни защо АЦБ смята да повиши лихвените проценти дори преди 
Федералния резерв.  
Майкъл Сондърс, ръководител в АЦБ, който гласува за повишаване на лихвите през ноември, миналата седмица отхвърли 
официалната прогноза на централната банка, че през следващата година растежът на заплатите ще спадне от сегашните 
4,5% до около 2%. 
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„Вместо забавяне на основните средни доходи, ми се струва по-вероятно сделките за заплащане да се повишат през 
следващата година, защото условията на пазара на труда се затягат“, каза той в петък. 
Бен Бродбент, заместник-гуверньор на Банката на Англия, каза в понеделник, че затегнатите условия на трудовия пазар в 
страната оказват „продължителен натиск за повишаване на заплащането“. 
Въпросът към централните банкери е дали по-високите заплати ще върнат хората на работа, за да запълнят рекордните 
1,3 милиона свободни работни места? Това е ключово, защото около половин милион работници са напуснали от началото 
на пандемията и официалното излизане на Великобритания от Европейския съюз, което пресуши потока на работна ръка 
от континента. 
 

 
 
Като цяло оценка на броя на хората, които щяха да са на разположение да работят, ако не беше  пандемията възлиза на 
около 900 000, според Тони Уилсън, директор на Института за изследване на заетостта. 
Това е почти 3% от работната сила преди пандемията и не е далеч от нивото на съществуващите свободни работни места. 
Много зависи от това дали компаниите могат да привлекат новите „неактивни“ обратно на работното място. Ако това стане, 
натискът върху заплатите ще намалее. АЦБ заяви, че тази динамика ще определи политиката и Министерството на 
финансите също следи отблизо развитието. 
Къде са отишли тези работници остава загадка. 
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Според официалната статистика в страната има около 200 000 граждани на ЕС по-малко, а още 360 000 души на възраст 
под 65 години са неактивни - нито работят, нито търсят работа. Освен това работната сила щеше да се увеличи с около 300 
000, ако се бяха запазили нормалните тенденции преди пандемията. 
Отделен анализ на Уилсън, Сондърс и Джонатан Хаскел, други определящи ставките на АЦБ, показва, че много от тези, 
които са напуснали пазара на труда, може да са трудни за привличане обратно, което ще засили натиска за повишаване на 
заплатите. 
От февруари 2020 г. още 60 000 души под възрастта за държавна пенсия са се обявили за „пенсионирани“, а още около 150 
000 са „продължително болни“. 
Уилсън твърди, че цифрите вероятно отразяват „откъсване“ на работната сила от хора, които може да са депресирани или 
отчаяни. Страдащите от дълъг COVID може да представляват още 20 000 работни места. Работодателите може да се 
затруднят да наемат обратно тези 230 000 бивши работници. 
Има все пак някаква надежда. Най-голямото увеличение на неактивността след пандемията е сред младите, като 
студентите нараснаха с 230 000 души. От тях само 28% са заети, което е по-малко от 35%, според показателите преди 
финансовата криза през 2008 г. 
Ако компаниите се опитат да наемат част от 3-те милиона души в университетите, може да успеят да убедят още 200 000 
да започнат да работят, каза Уилсън. 
Има и няколкостотин хиляди души повече, отколкото преди Covid, в групата, които интензивно търси работа. Това ги излага 
на риск да загубят част от социалните си помощи, освен ако не положат усилия да си намерят работа, което може да доведе 
до запълване на свободни работни места. 
 
√ Половината от всички глобални финансови активи се нуждаят от по-строги правила 
Небанковите финансови посредници все още не са адекватно защитени срещу внезапно изтелгяне на ликвидност 
Инвестиционната дейност, която се осъществява извън банковата система, изисква нов, широко базиран набор от глобални 
регулации за справяне с присъщата нестабилност, обяви тази седмица Банката за международни разплащания (BIS). 
Покривайки около половината от всички глобални финансови активи след бързата експанзия през последното 
десетилетие, небанковите финансови посредници като мениджъри на активи, хедж фондове и други инвестиционни 
инструменти все още не са адекватно защитени срещу внезапно изтелгяне на ликвидност, подобно на банките, според 
Клаудио Борио, главен икономист в базираната в Швейцария BIS. 
„Устрема за ликвидност“ в първите дни на пандемията миналата година насочи мисленето на регулаторите към 
дългогодишно слабо място, тъй като паникьосаните инвеститори изкараха повече от 155 милиарда долара от така 
наречените първокласни фондове за по-малко от два месеца, помагайки за проблемите на пазара на търговски книжа в 
САЩ и глобалните затруднения при финансирането в долари. 
Централните банки предупредиха, че повишените цени на активите, нарастващата инфлация и дългът на много пазари 
сигнализират за потенциал за по-нататъшни турбуленции. След „период, в който има агресивно поемане на риск, имате 
натрупване на ливъридж. Мислите, че пазарите са ликвидни, докато всъщност под стрес те няма да бъдат ликвидни“, каза 
Борио в интервю за Bloomberg. 
„Можете да изгладите това, като изградите буфери в добри времена – независимо дали това е под формата на 
капитал за платежоспособност или под формата на ликвидност, за да избегнете разпродажбиte „на пожар“ – така 
че когато настъпят лоши времена, ще имате малко повече пространство за маневриране." 
Съветът за финансова стабилност, който се отчита пред Г-20, настоява за преразглеждане на глобалните регулации за 
фондове на паричния пазар и други небанкови институции, които трябва да попречат на инвеститорите да изтеглят парите 
си от такива инструменти в паника. 
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След като централните банки в Европа и САЩ трябваше да се намесят в подкрепа на сектора по време на финансовата 
криза от 2008 г. и отново миналата година, служителите търсят дългосрочно решение, което да предотврати това да се 
случи отново. 
 

 
 
„Повторните интервенции на централната банка на тези стресирани пазари могат да генерират изкривявания, защото 
могат да насърчат по-нататъшното поемане на риск“, каза Борио. 
„Това, което трябва да направите, което ефективно беше направено в случая с банките, е да излезете с регулаторна рамка, 
която намалява вероятността и интензивността на тези стресови епизоди и намалява необходимостта централните банки 
да се намесват. Критично, тази рамка трябва да е от гледна точка на цялата система.“ 
BIS се застъпва за широка регулаторна дискусия, която да обхване индустрии като тези, които претърпяха удари тази 
година, като частните инвестиции, предприети от Archegos Capital Management, или търговското финансиране, извършено 
от Greensill Capital. 
Сривът и на двете фирми се прехвърли в официалната банкова система, тъй като кредитори, включително Credit Suisse 
Group AG, бяха неприятно изненадани от конфискации в лошо разбрани, непрозрачни транзакции. 
В своя тримесечен доклад, публикуван в понеделник, BIS също така подчерта рисковете, произтичащи от растежа на 
децентрализираното финансиране или DeFi, който потенциално може да се прехвърли в реалната икономика чрез 
използването на така наречените стабилни монети (стейбълкойн), подкрепени от официални валути. 
Бързият растеж на инвестициите в областта на околната среда, социалните дейности и управлението (ESG) също носи 
заплаха от финансови турбуленции поради различните дефиниции за инвестиционни продукти, които се използват, 
предупреди BIS. 
 
√ Австралия също обяви дипломатически бойкот на Олимпиадата в Пекин 
Други държави също обмислят подобни ходове в знак на протест срещу нарушаването на човешките права в Китай 
Австралия ще се присъедини към Съединените щати в дипломатически бойкот на Зимните олимпийски игри в Пекин, каза 
в сряда премиерът Скот Морисън. Други държави също обмислят подобен ход в знак на протест срещу нарушаването на 
човешките права в Китай, пише Reuters. 
Съединените щати заявиха, че техните правителствени служители ще бойкотират Зимните олимпийски игри през февруари 
заради "зверствата в Китай" с човешките права. Това се случва само няколко седмици след разговорите между Джо Байдън 
и Си Дзинпин, чиято цел беше облекчаване на напрегнатите отношения между двете най-големи икономики в света. 
Китай заяви, че САЩ ще "платят цената" за своето решение и обеща да предприеме реципрочни мерки. 
Морисън каза, че Австралия е взела това решение, след като страната не е успяла да поднови дипломатически диалог с 
Китай относно предполагаемите нарушения на правата на човека в далечния западен регион Синдзян. През последната 
една година отношенията между Пекин и Канбера се влошиха, като Китай блокира вноса от Австралия на стоки като вино, 
омари, захар, памук и други. 
Морисън заяви, че Пекин не е отговорил на няколко въпроса, повдигнати от Канбера, свързани с обвиненията в 
злоупотреба с правата на човека. 
„Така че не е изненадващо, че австралийските държавни служители няма да отидат в Китай за тези игри“, каза Морисън 
пред репортери в Сидни. 
Австралийският олимпийски комитет заяви, че бойкотът няма да окаже влияние върху подготовката на спортистите за 
игрите, като добави, че „дипломатическите въпроси“ са грижа на правителствата. 
Други съюзници на САЩ също обмислят да подкрепят бойкота. Великобритания обмисля да изпрати по-малък брой 
правителствени служители на Олимпиадата в Пекин, което няма да е пълен дипломатически бойкот, съобщи в сряда 
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вестник "Телеграф". "Остава възможна пълната забрана на министерско и дипломатическо представителство на Зимните 
игри", се казва още. 
Япония обмисля да не изпраща членове на кабинета на събитието, след като Съединените щати обявиха дипломатическия 
си бойкот, съобщи в сряда всекидневникът Sankei Shimbun, позовавайки се на неидентифицирани източници в 
правителството. 
Администрацията на Джо Байдън определи действията на Китай като геноцид срещу малцинствените мюсюлмани в 
китайския регион Синдзян. Пекин отрича всички злоупотреби с правата на човека. "Китай се противопоставя на 
дипломатическия бойкот на САЩ", каза говорител на външното министерство във вторник. 
„САЩ ще платят цената за своите погрешни действия“, каза говорителят Джао Лиджиан по време на брифинг пред 
медиите. 
Попитан дали Китай обмисля дипломатически бойкот на Олимпийските игри в Съединените щати, Джао каза, че бойкотът 
на САЩ е „увредил основата и атмосферата“ на спортния обмен и сътрудничеството в Олимпийските игри. 
Зимните игри ще започнат шест месеца след края на летните игри в японската столица Токио след едногодишно отлагане 
поради пандемията от COVID-19. Съединените щати ще бъдат домакини на летните олимпийски игри през 2028 г. в Лос 
Анджелис и се готвят да кандидатстват за Зимните олимпийски игри през 2030 г. в Солт Лейк Сити. 
 
Мениджър 
 
√ България ще поиска от ЕК по-ниско ДДС за доставките на ток и газ 
Със свое решение правителството одобри доклад на министъра на финансите за техническо подготвяне на искане за 
провеждане на консултация на страната ни с Комитета по ДДС към Европейската комисия за прилагане на намалена ставка 
на ДДС за доставките на електроенергия и природен газ. Това съобщиха от пресслужбата на служебното правителство.  
Съгласно член 102 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху 
добавената стойност, държавите членки могат, след консултация с Комитета по ДДС, да прилагат намалена ставка на данък 
върху добавената стойност за доставката на природен газ, електроенергия или централно отопление.  
 
√ Удължават икономическите мерки в подкрепа на бизнеса в София 
Пореден, шести пакет от мерки в подкрепа на бизнеса в София, който пострада вследствие на ковид кризата, предлагат 
общинските съветници от групата на ГЕРБ-СДС. Облекченията се предвижда да влязат в сила от началото на новата година 
и да продължат до края на март 2022 г., съобщават от пресцентъра на Столичния общински съвет.   
Предложенията, предвиждащи редица облекчения за наематели и ползватели на общински имоти, бяха обсъдени на 
среща с представители на бизнеса, в която участваха председателят на СОС Георги Георгиев, общинските съветници 
Николай Стойнев, Стефан Марков, Борис Петров и зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов. 
Докладът с мерките, който е подкрепен и от групите на БСП и "Патриоти за София", ще бъде разгледан на заседание на 
СОС на 16 декември, а те ще влязат в сила от 1 януари.  
Сред облекченията за бизнеса е пълно освобождаване от задължението за заплащане на наем или обезщетение за 
ползване за наематели или ползватели по договори, сключени с кмета на СО/районни кметове/общински фирми, при 
условие, че са преустановили изцяло дейността си. Предлага се намаляване на дължимите обезщетения или наемни 
вноски за наематели или ползватели, които имат спад в оборота, като при спад в оборота над 50 процента в сравнение със 
същия период на 2019 г., отстъпката е 50%; при спад в оборота между 20 и 50% в сравнение със същия период на 2019 г., 
отстъпката е 20%; за занаятчии фиксираната отстъпката е 50 на сто, а за земеделските производители - 20%.  
Пълно освобождаване от задължението за заплащане на наем е предвидено за наемателите на обекти и имоти, намиращи 
се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, в случай че са преустановили дейността си. Лицата, учредени 
преди 1 юни 2019 г., се ползват с фиксирана отстъпка от 20%. Сред мерките е предвидена и 50% фиксирана отстъпка от 
таксата "тротоарно право" за разполагане на маси и столове за консумация на открито.  
Над 7,5 млн. лева са отстъпките, които Столичната община е направила с цел подпомагане на бизнеса през тази година, в 
която загубите в градския транспорт продължават да се увеличават, посочват от СОС.  
 
√ Могат ли Гърция и Турция да станат съюзници в туризма 
Отношенията в сферата на туризма между Гърция и Турция не излизат от рамките на традиционно сложното съвместно 
съжителство на двете средиземноморски държави. Кризата, породена от пандемията от COVID-19, може би е причина 
двете съпернички да започнат да полагат усилия за сътрудничество в изключително важния за икономиките на двете 
страни бранш, пишат Елена Дражева и Нора Чолакова в обзорна статия за БТА.  
Споделяйки общи природни дадености и историческо минало със съседна Турция, Гърция винаги се е съревновавала с нея 
в привличането на туристи, като е гледала на себе си като дестинация, която предлага по-скъп, но по-качествен 
туристически продукт. 
В днешни дни обаче гръцкият туристически сектор, който е сред основните стълбове на местната икономика, е изправен 
пред големи изпитания. 
Втора поредна година страната търпи последствия от разрасналата се пандемия. Усещайки опасността от срив на 
туристическия поток, правителството на Кириакос Мицотакис беше сред първите, които поискаха въвеждането на зелен 
сертификат за ваксинация при пътуванията между отделните държави. 
В началото на годината Атина постави ясни рамки за отваряне на туристическия сектор за чуждестранни туристи с 
разписани здравни протоколи. 
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Данните за тази година по отношение на броя на туристите и приходите са окуражаващи, но Гърция вече гледа в бъдещето 
- планира ранно начало на новия туристически сезон; промотира зимния си туризъм; иска удължаване на летния 
туристически сезон; надява се на увеличаване на потока от туристи от големите европейски пазари; залага на развитие на 
еко дестинации и вече гледа на Турция с различна перспектива. Не само като на конкурент, но и като на възможен 
партньор. 
"Туризмът е поле за сътрудничество между Гърция и Турция въпреки трудностите между двете държави", заяви по-рано 
този месец на специализиран форум в Измир гръцкият министър на туризма Василис Килилиас. 
"Живеем в трудни времена, имаме някои различия, но ще трябва да се съгласим, че туризмът и пътуванията са рамката, в 
която можем и бихме могли да работим още по-добре и да си сътрудничим", посочи още Кикилиас, като добави, че 
приходите от туризма в региона може да са много по-високи чрез засилването на взаимните посещения на туристи от двете 
страни. Подобен бе и коментарът на турския му колега Мехмет Нури Ерсой. 
Двамата министри изтъкнаха значението на засилването на сътрудничеството между двете страни на фона на кризата в 
туристическия бранш заради коронавируса. Туризмът в Гърция и Турция освен това бе силно засегнат през лятото от 
унищожителните горски пожари, разразили се в много части на двете страни. 
Наред с възможните стъпки - увеличаване на фериботните и самолетните връзки между държавите от двете страни на 
Егейско море, на преден план излиза и идеята за предлагане на съвместни пакети за посещение на Гърция и Турция - в 
духа на тенденцията сред туристите от далечни страни да посещават комбинирани дестинации. 
Подобна идея е доказателство за нуждата от трансформация на туристическия бранш в Гърция в синхрон с промяната на 
нагласите на пътуващите, особено в условията на пандемията и икономическа криза, причинена от коронавируса. 
"Отсега нататък искаме да се фокусираме върху стратегията за развитието на сътрудничеството ни в Егейския регион, който 
привлича много туристи. И трябва да изтъкнем, че Гърция не е наш съперник, а е наш партньор", каза Ерсой. 
И в Турция, както в Гърция, туристическият бранш търпи тежки последици вече втора година, макар в последно време 
данните, свързани с туризма, също да са обнадеждаващи. Туристите от различни страни са длъжни при влизане в Турция 
да представят отрицателен PCR или антигенен тест или сертификат за ваксинация, както и да попълнят формуляр за HES 
код за влизане в държавата. 
Заради пандемията Русия, откъдето пристигат най-много туристи в Турция, спря през април почти всички полети между 
двете страни. Полетите и съответно пътуванията на туристи бяха възобновени едва през юли. Същевременно трябва да се 
отбележи, че голяма част от руските туристи предпочитат Турция като дестинация за почивка главно заради безвизовия 
режим за руските туристи в Турция, докато Гърция изисква визи. Не трябва да се забравя и фактът, че почивките в Турция 
са по-евтини в сравнение с тези в Гърция. След възобновяването на полетите от Русия за Турция ситуацията за турските 
туроператори започна да се подобрява. 
Наскоро министърът на туризма заяви, че Турция е била първата страна в Европа, лансирала идеята за "сертификат за 
безопасен туризъм" и е приложила много успешно тази програма. 
Накратко ситуацията в сферата на туризма в Турция може да се определи като динамична. През септември бе съобщено, 
че летните курорти в страната, включително т. нар. "столица на морския туризъм" Анталия, преживяват много труден сезон 
заради драстичното намаляване на туристите от Европа. Това стана най-вече заради обстоятелството, че Турция бе 
включена в категорията на държавите с висок епидемиологичен риск. Представителите на туристическия бранш обявиха, 
че все повече ще разчитат на туристите от Русия, Украйна и Централна Азия. 
Междувременно през ноември бяха публикувани много по-окуражаващи данни, според които в периода януари-октомври 
тази година 21,1 милиона чуждестранни туристи са посетили Турция, което представлява увеличение с 88% в сравнение 
със същия период на 2020 г. Министър Ерсой констатира, че "туристическата активност в Турция върви много добре и 
приходите от туризъм дори могат да достигнат 24 милиарда долара тази година". 
"Знак, че Турция може да очаква още по-добър туристически сезон следващата година, е, че 650 круизни кораба с общо 
750 000 туристи са направили резервации за турския егейски курорт Кушадасъ за следващата година", съобщи Азиз 
Гюнгьор от Глоубъл Портс холдинг. Гюнгьор изтъкна, че това ще е най-големият брой туристи, пристигащи с круизни кораби 
в курорта досега. Вероятно част от круизните кораби ще пристигнат от гръцки пристанища, т.е. ще продължи да се 
реализира турско-гръцкото сътрудничество в тази сфера. 
Междувременно вече е в ход зимният туризъм в условията на COVID-19. Вече работят ски курортите в Турция, продължават 
посещенията на огромен брой туристи в прочутата със скалните пещери и балоните Кападокия, която е сред най-
посещаваните туристически дестинации в Турция. Голям е и интересът на пътешествениците към планината Немрут в 
Източна Турция. 
Туроператорите в Турция съобщават за голям интерес към почивките за Нова година, като много от пакетите в Истанбул и 
морските курорти отдавна са изкупени. През последните няколко месеца разположеният на два континента мегаполис 
отчита увеличение на туристите след относителното нормализиране на ситуацията с разпространението на коронавируса 
в страната (в Турция 82% от населението е напълно ваксинирано). Рекордният спад на турската лира пък превърна 
граничния град Одрин в притегателен център за туристи от Гърция и България, които пристигат главно за шопинг. 
Находчивите търговци в Одрин отдавна се опитват да говорят на български и на гръцки език.  
 
√ ЕК предлага полицаите в ЕС да работят по общи правила 
Европейската комисия предложи вчера в ЕС да бъдат въведени общи правила за полицейско сътрудничество, които да 
улеснят проследяването на престъпниците, предава БТА.  
Почти 70 на сто от престъпните групи действат в поне три държави от ЕС едновременно, отбелязва комисията. 
Предложението предвижда европейските полицейски служби да обменят данни денонощно и много по-лесно със 
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свързване на информационните системи. Предлага се европейските полицаи да преминават обучение по общи 
показатели, както и езикови курсове.  
Според ЕК е необходимо да бъдат ясно определени престъпленията, за които при преследване полицаи от една държава 
от ЕС имат право да навлязат в друга европейска страна. Предлага се да бъде определен начин в такива случаи полицаите 
от двете държави да могат бързо да осъществят връзка. 
Еврокомисията предвижда разширяване на обема от данни, достъпни в общата информационна система, както и проверки 
от Европол в международните бази данни за престъпници, засечени в страни извън ЕС. Когато една държава от ЕС поиска 
от друга данни, отговорът трябва да се получи в срок до 8 часа при спешните случаи и до 7 дни при останалите заявки. 
Предложенията на комисията ще бъдат обсъдени от Съвета на ЕС и от Европейския парламент.  
 
√ Европейските борси търсят посока след два дни на силен ръст 
Водещите индекси на фондовите борси в Европа търсеха посока в ранната търговия в сряда, след като в понеделник и 
вторник записаха най-доброто си двудневно представяне за повече от година, докато инвеститорите преоцениха 
опасността от варианта Омикрон на коронавируса. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,87 пункта, или 0,18%, до 479,31 пункта, след като предходните две 
сесии напредна с 3,8%. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 4,59 пункта, или 0,06%, до 7 344,49 
пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира спад от 38,99 пункта, или 0,55%, до 7 026,4 пункта. 
Немският показател DAX се понижи със 109,06 пункта, или 0,69%, до 15 704,88 пункта, като лиснатите във Франкфурт акции 
на производителя на ваксина срещу COVID-19 BioNTech поевтиняха с 3,73%, след като прочуване показа, че новият вариант 
на коронавируса може да избегне частично защитата на ваксината, която компанията разработва съвместно с Pfizer. 
„Започват да се трупат доказателства, че Омикрон е по-заразен, но не протича толкова тежко“, коментира Кийт Темпертън 
от Forte Securities. 
„Първоначалната паника беше свързана с реакцията на правителствата към варианта и пазарът вече се преориентира. По 
това време на годината пазарът е слаб, не е нужно много, за да получат акциите тласък“, добави той. 
STOXX  600 възстанови всички загуби, причинени от откриването на новия вариант на 26 ноември, и сега е на ниво от около 
2% под най-високия си връх в историята. 
Вниманието на инвеститорите е насочено към данните за инфлацията в САЩ в петък и поредица от важни срещи на 
централните банки през следващата седмица, които могат да дадат нов тон на финансовите пазари, докато инвеститорите 
залагат на това кога институциите ще започнат да намаляват стимулите, въведени в началото на пандемията. 
Акциите на L'Oreal поскъпнаха с 1,11%, след като швейцарският хранителен гигант Nestle съобщи, че ще намали дела си 
във френската козметична марка до около 20% като продаде акции на стойност 8,9 милиарда евро. Цената на книжата на 
Nestle се повиши с 1,61%, достигайки нов рекорден връх. 
Туристическият индекс SXTP се понижи с 1,78%, следвайки поевтиняването на листнатите в Лондон акции на туроператора 
TUI с 6,25% на фона на годишната загуба на компанията от над 2 млрд. евро. 
Цената на книжата на производителят на чипове Infineon Technologies се понижи с 4,97%, а тази на STMicroelectronics – с 
1,71%, след като Morgan Stanley понижи рейтинга на акциите на двете компании. 
Печалби на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха повишения за втори пореден ден във вторник, след като 
инвеститорите се отърсиха от страховете, свързани с влиянието на новия вариант на коронавируса върху икономиката, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 492,4 пункта, или 1,4%, до 35 719,43 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 95,08 пункта, или 2,075, до 4 686,75 пункта, оставайки само на 1% под рекордния си връх. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна с 461,76 пункта, или 1,03%, до 15 686,92 пункта. Това бе 
най-доброто еднодневно представяне на S&P 500 от 1 март, и най-добрата сесия за Nasdaq от 9 март. 
Ралито на пазар бе поведено от технологичния сектор, като акциите на Okta, CrowdStrike и Adobe поскъпнаха съответно с 
5,76%, 4,94% и 4,49%.  Сред големите печеливш бе Intel, чиито акции поскъпнаха с 3,10%, след като компанията обяви, че 
планира първично публично предлагане на подразделението си за автономни автомобили Mobileye в средата на 2022 г. 
Цените на книжата на Nvidia и Micron се повишиха със 7,96% и 4,10% 
Акциите на Apple поскъпнаха с 3,54%, след като Morgan Stanley повиши целивия си таргет за книжата на компанията на 200 
долара, посочвайки като причина за решението си ангажимента на фирмата за развитието на технологии за добавена и 
виртуална реалност. Печалби регистрираха и другите големи технологични компании, като цените на книжата на Microsoft, 
Amazon и Meta Platforms (бившият Facebook),  се повишиха с 2,68%, 2,80% и 1,55%. 
„Времето ще покаже дали инвеститорите прибързват с подновяването на покупките, но липсата на негативни новини около 
Омикрон през последните дни върна участниците на пазара“, коментира Крейг Ерлам, старши пазарен анализатор в 
OANDA. 
Миналият петък инвеститорите се отдръпнаха от пазара на фона на опасенията от новия вариант на коронавируса,. Много 
анализатори обаче определиха това оттегляне като прекомерна реакция, тъй като данните засега показват, че Омикрон не 
е води до по-толкова тежки симптоми, колкото се очакваше. 
На пазара се отрази и новината, че лекарството срещу COVID-19 на британският фармацевтичен гигант GlaxoSmithKline е 
ефективно срещу мутациите на новия вариант. 
Печалби регистрираха и в енергийният сектор на фона на възстановяването на цените на петрола. Акциите на Diamondback, 
Devon Energy и Occidental Petroleum поскъпнаха съответно с 6,80%, 6,52% и 4,29%. 
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Цената на книжата на Tesla се повиши с 4,24%, въпреки новините, че компанията трябва да замени камерите в три от своите 
модели. UBS заяви, че производителят на електрически автомобили ще продължи да бъде доминираща сила в индустрията 
и повиши ценовия си таргет за акциите на компанията. 
Във фокуса на пазара е вероятността Федералния резерв да вдигне лихвите и да започне да свива програмите си за 
стимулиране на икономиката по-рано от очакваното. Първоначалните дискусии по тези теми може да започнат още на 
срещата на централната банка през този месец. 
Ръст в Азия 
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в сряда, въпреки разочароващият дебют на 
гиганта в сферата на социалните мрежи Weibo на борсата в Хонконг, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 405,02 пункта, или 1,42%, до 28 860,62 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 42,48 пункта, или 1,185, до 3 637,57 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite напредна с 43,80 пункта, или 1,77%, до 2 521,29 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng регистрира ръст от 13,21 пункта, или 0,06%, до 23 996,87 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се повиши с 10,08 пункта, или 0,34%, до 3 001,8 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна 91,5 пункта, или 1,25%, до 7 405,4 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX регистрира спад от 6,17 пункта, или 0,98%, до 621,02 пункта. BGBX40 се понижи с 0,83 пункта, или 0,59%, до 139,73 
пункта. BGTR30 изтри 2,59 пункта от стойността си, или 0,38%, достигайки ниво от 670,17 пункта. BGREIT напредна с 0,23 
пункта, или 0,14%, до 164,86 пункта 
 
√ Оптимизъм на хоризонта: JP Morgan прогнозира край на пандемията и пълно възстановяване на световната 
икономика през 2022 г. 
Следващата година ще видим пълно възстановяване на световната икономика и край на пандемията от COVID-19. Това 
прогнозират от американската инвестиционна банка JP Morgan, предаде Ройтерс. 
Според прогнозен доклад на кредитора нови ваксини и медикаменти срещу коронавируса ще доведат до „силно циклично 
възстановяване, завръщане на глобалната мобилност и освобождаване на отложеното търсене от страна на 
потребителите". 
Главният пазарен стратег на банката Марко Коланович зяави, че финансовата институция очаква широобхвантият индекс 
S&P 500 да напредна с около 8% до 5050 пункта, акциите на развиващите се пазари да поскъпнат с 18%, а доходността по 
10-годишните американски държавни ценни книжа, която играе ключова роля за цените на глобалните заеми, да нарасне 
с 2,25% до края на 2022 г. 
„Смятаме, че 2022 г. ще бъде годината на пълно глобално икономическо възстановяване, край на пандемията и завръщане 
към нормалните икономически и пазарни условия отпреди разпространението на COVID-19”, коментира Коланович. 
 
√ Дубай обяви ново работно време на финансовите си пазари 
Дубай обяви ново работно време за финансовите си пазари, предаде Ройтерс. От 3 януари борсата ще има петчасова 
търговска сесия от 10 до 15 ч. местно време /6-11 ч. по гринуич/ от понеделник до петък.  
Съобщението идва ден след като Обединените Арабски Емирства /ОАЕ/ обявиха, че ще преминат към почивни дни в събота 
и неделя, за да улеснят бизнес връзките си със западните държави. Според официалната агенция WAM промяната има за 
цел да засили икономическата конкурентоспособност на страната, да улесни бизнес връзките на ОАЕ с глобалните пазари 
и да подобри живота на жителите на страната.  
От 2006 г. в ОАЕ официално се почива в петък и събота, както е в повечето мюсюлмански държави. Новата работна седмица 
от понеделник до петък ще влезе в сила от януари. Държавните учреждения и училищата ще работят само четири дни и 
половина. В петък ще се работи само 4 часа - до обед. 
 
√ Резултатите на хедж фондовете през ноември са най-лошите от 20 месеца насам 
През ноември Хедж фондовете са записали най-лошото си представяне от 20 месеца, слевайки глобалната разпродажба, 
предизвикана от опасенията около новия вариант на коронавируса, сочат данни на HedgeFund Research, цитирани от 
Ройтерс. 
Финансовите пазари бяха разтърсени през последната седмица на ноември от новината за откриването на варианта 
Омикрон, като американските акции загубиха близо 4% от стойността си през последните пет търговски сесии на месеца. 
Скок на волатилността се наблюдава и на пазарите на валути и облигации. 
През ноември композитният индекс HFRI се е понижил с 2,2% - най-големият месечен спад от март 2020 г, когато 
пандемията от коронавирус удари тежко финансовите пазари, става ясно от доклад на консултантската компания. 
Фондовете, инвестиращи смесено на дълги и къси позиции, са записали най-сериозен спад, тъй като са били изненадани 
от ефекта на Омикрон. 
 
√ Поредно повишение на цените на петрола 
Цените на петрола се повишиха в ранната търговия в четвъртък, започвайки четвърта поредна сесия в зелено на фона на 
позитивните коментари от производителите на ваксини относно варианта Омикрон, въпреки че някои правителства 
затегнаха мерките срещу разпространението на коронавируса, предаде Ройтерс. 
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Към 8:45 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,46 долара, или 0,61%, до 76,28 долара за барел, след като в сряда 
напредна с 0,4%. Цената на американският лек суров петрол WTI се повиши с 0,57 долара, или 0,79%, до 72,93 долара за 
барел, следвайки сходен ръст в предходната сесия. 
Пазарите бяха подкрепени от коментарите на BioNTech и Pfizer, които заявиха, че резултатите от тяхно първоначално 
лабораторно проучване показват, че трета доза на ваксината им срещу COVID-19 има способността да неутрализира 
варианта Омикрон. 
„Ранните индикации за варианта на Омикрон... предполагат, че той може да не е с толкова тежки симптоми, колкото се 
очакваше, имайки предвид факта, че на хоспитализация не е нараснал“, посочи  Вивек Дар, анализатор на добивни и 
енергийни суровини в Commonwealth Bank 
„Трета доза ваксина също показва обещаващи резултати за защита срещу новия вариант“, добави той. 
Въпреки това печалбите бяха ограничени, тъй като някои правителства решиха да затегнат ограничителните мерки срещу 
разпространението на коронавируса, включително Великобритания, която призова хората да работят от вкъщи през 
следващата седмица, Дания затвори ресторантите, баровете и училищата, а Китай спря туристическите пътувания от и до 
провинция Гуандун. Южна Корея отчита рекорден брой заразени, а броят на инфекциите в Сингапур и Австралия остава 
завишен. 
„Рисковете пред търсенето не са изчезнали напълно“, казват анализаторите на ANZ. 
Откриването на варианта Омикрон предизвика 16-процентов спад на цената на Брента в периода от 25 ноември до 1 
декември. Повече от половината от този спад беше компенсиран тази седмица, но анализаторите казват, че по-
нататъшното възстановяване може да бъде ограничено, докато не се изясни какво точно ще бъде влиянието на новия 
вариант. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Преди връчването на първия мандат - каква ще е формулата на властта - анализ на журналиста Арман 
Бабикян и политолога Калоян Методиев. 

- Срещата Путин - Байдън: посланията и очакваните резултати - експертът Милен Керемедчиев. 
- На живо: Състоянието на пътя Смолян - Мадан, където скала се срути върху автомобил с бременна жена. 
- Диригентът Йордан Камджалов с Коледен концерт в София. 

НТВ, „Здравей, България" 
- Пред подписване на коалиционното споразумение - на какви компромиси са готови партиите, за да има 

кабинет и колко ще е дълъг животът му? 
- Защо медиците от реанимацията на „Александровска" болница заплашват с гладна стачка? 
- Кое е най-подходящото място за изграждане на детска болница у нас? 
- Мезетата за Коледа - предимно от вносно месо. Колко ще ни струват колбасите и пържолите за 

празниците? Проверка в „На твоя страна". 
- Силвия Петкова и Орлин Павлов - преди финала на втория сезон на сериала „Пътят на честта". 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа -- Центърът става зона с ниски емисии през зимата, 30% от колите в София със забрана да влизат 
в. 24 часа - След танца на цените България иска от Брюксел по-нисък ДДС за ток и газ 
в. Монитор - Прогнозират поскъпване на водата с 30% 
в. Телеграф - 200 на опашка за болница след празниците 
в. Телеграф - Джулиана Гани и яйца по панагюрски най-търсени 
в. Труд - Истината за войната срещу "Труд" 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Последно: 5 вицета, договор на ПП с всяка партия поотделно, отиват за мандата с вече готов списък с министри 
в. 24 часа - Държавата да рекламира повече Южното Черноморие очакват 13 морски общини 
в. Монитор - Чакаме "Омикрон" в България преди Коледа 
в. Телеграф - Приютите стоят празни, бездомните на студа 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Доц. Радосвет Горнев, директор на МБАЛ "Лозенец": В София няма място за нова частна болница, а целта май 
е да се закрият две държавни, за да се освободи 
в. Монитор - Цветомира Георгиева, директор на 37-о СУ "Райна Княгиня": Онлайн обучението ще се отрази негативно на 
резултат на матурите 
в. Телеграф - Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение "Храни напитки България": Повече пари в хазната при 
намален ДДС на храните 
в. Труд - Пламен Юруков, бивш лидер на СДС, пред "Труд": Шоуто в "Труд" е елементарно лично отмъщение 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Капаните, в които може да се килне коалицията - от зеления сертификат, та чак до "Белене" 
в. Монитор - Операция "Шев и кройка" на чиновника като познат рефрен 
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в. Телеграф - Зимната грижа за ближния комбайн след жътва 
в. Труд - Време ли е вече за опомнянето на Америка? А на България? 
 
√ Преглед на печат 
София. 

- От 11.00 ч. ще се проведе пленарно заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 ч. в Руския културно-исторически център ще се проведе научен форум, посветен на 144-та 

годишнина от обявяването на Руско-турската освободителна война. 
- От 10.00 ч. в Гранд Хотел Милениум ще се състои Двадесетата годишна среща на Асоциация на 

българските туроператори и туристически агенти, АБТТА и 25 годишнина от основаването на 
организацията. 

- От 10.30 ч. в Дом № 2 на Резиденция „Бояна" главният прокурор Иван Гешев ще открие конференция на 
тема „Съдебна реформа. Специализирано правосъдие", която ще може да бъде проследена и на живо 
чрез официалния канал на Прокуратурата в YouTube. 

- От 11.00 ч. в БТА ще се състои пресконференция по повод представянето на десетото издание на 
„Регионални профили: показатели за развитие" - 2021. 

- От 11.30 ч. в централата на АБВ ще се проведе пресконференция. 
- От 15.00 ч. Комисията „Професионална етика" към Съдийската колегия на ВСС ще проведе заседание. 
- От 17.00 до 20.00 ч. в Галерия „Сердика" с вернисаж ще бъде открит коледният базар-изложба на 

карикатури „Зад елхата". 
- От 18.00 ч. в Музея по палеонтология и исторична геология, в СУ „Св. Климент Охридски", Ректорат, 

Северно крило, ет. 5. Христо Пимпирев ще представи детска книга за Антарктида. 
- От 18.00 ч. в Софийската опера и балет ще се състои официалното честване на 25-та годишнина от 

създаването на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
*** 
Благоевград. 

- От 18.00 ч. на пл. „Георги Измирлиев" тържествено ще бъдат включени светлините на коледната елха и 
украсата по централните пешеходни улици. 

*** 
Видин. 

- От 16.30 ч. в „Детски отдел" на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев"-Видин ще гостуват децата от 
Детска градина „Синчец". 

*** 
Добрич. 

- От 16.00 ч. в Художествената галерия с вернисаж ще бъде открита традиционната годишна изложба на 
Дружеството на художниците. 

*** 
Пловдив. 

- От 13.30 ч. на ІІ перон на Централната гара ще се проведе официална церемония „Първа копка" по проект 
за модернизация на жп възел „Пловдив". 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 ч. в Културния център ще де играе „Грамофонът" - авторски спектакъл на Виктор Калев. 
*** 
Шумен. 

- От 18.30 ч. в концертна зала „Проф. Венета Вичева" ще се състои концерт с Хамсик Харутюнян /вокал-
Армения/ и диригент Левон Манукян. 

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

