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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

АИКБ 
 
√ АИКБ ОТБЕЛЯЗА ЧЕТВЪРТ ВЕК ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ С ОФИЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ В СОФИЙСКАТА ОПЕРА И БАЛЕТ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА МЮЗИКЪЛА „MAMMA MIA!“ 

 
Асоциация на индустриалния капитал в България отпразнува 
официално 25-тия си рожден ден. Сред гостите бяха 
заместник министър-председателят по управление на 
европейските средства Атанас Пеканов, заместник-
председателят на 47-то Народно събрание на РБ Кристиан 
Вигенин, дипломати, редица народни представители, 
представители на изпълнителната и законодателната власт, 
общинската и държавната администрация, социалните 
партньори, председатели на бизнес, браншови, синдикални 
и неправителствени организации, ректори на висши учебни 
заведения, медии и др. 
 
 
 

За нас беше чест и удоволствие да отпразнуваме заедно с Вас 25-я рожден ден на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България! 
 
√ СЪРДЕЧНИ И ИСКРЕНИ ДУМИ ОТ ПОЗДРАВИТЕЛНИТЕ АДРЕСИ ЗА 25-ГОДИШНИНАТА НА АИКБ  
Тази година отбелязваме четвърт век от основаването на нашата Асоциация. За нас това е едно много емоционално 
събитие, защото зад него стои изпълнената със съдържание и динамика многогодишна история на най-представителната 
на национално равнище работодателска организация, обединяваща 3/4 от икономическите дейности и над 10 хиляди 
компании в България – утвърден говорител и последователен защитник на реалния производствен сектор. 
АИКБ не спира да работи за индустрията, за производителите, за малките и средните предприятия, за публичните 
дружества и компаниите, предоставящи услуги от общ интерес, и е единственият социален партньор в страната, защитаващ 
техните позиции. 
Ние успешно служим на обществото, защото за негово добро е индустрията да работи, икономиката да се развива, да има 
висока заетост и квалифицирани кадри, българите да се реализират в България, да се инвестира в предприятия, за да 
имаме по-висока производителност, здравословни и безопасни условия на труд, по-високи доходи, чиста околна среда… 
Постоянно нарастващото доверие на предприемачите към АИКБ, в това число на микро, малките и средните предприятия, 
членуващи в Асоциацията, е индикатор, че заедно се движим в правилна посока. 
Заедно можем повече – всеки от нас го знае, повтаряме си го често, но е особено радостно да ти го припомнят сърдечните, 
искрени думи от поздравителните адреси, които получихме. 
Може да ги разгледате ТУК. 
 
√ ПРЕДСТОЯЩ ФОРУМ СЪЗДАВА УСТОЙЧИВИ РЕШЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев ще участва в POWERS SUMMIT I 
ВЛАСТ, ЧУВАЙ! (част от Webit 2021), който е иновативна платформа за градивен, оперативен диалог, лице в лице, между 
властта, бизнес лидерите и гражданския сектор. 
Събитието, определяно от някои като “Българският Давос”, цели да инвестира колективната интелигентност на страната в 
създаването на устойчиви решения за бъдещето на България и ще се проведе на 14 декември 2021 г. от 9.00 ч. в София Тех 
Парк. Васил Велев е един от панелистите в Дискусионен панел „План за устойчивост, енергия и зелена сделка“ (10:35 – 
11:15 ч.). 
В присъствена форма Powers Summit ще събере лидерите на всички политически формации и техните екипи, за да се търсят 
решения в реално време по водещите теми в диалог с бизнеса, гражданския сектор и науката. 
Основни теми на срещата на върха са бизнес и иновации в следните сфери: 

▪ План за възстановяване и развитие; 
▪ Енергия и „зелената сделка“; 

https://bica-bg.org/%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f/25-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8/
http://www.webit.org/sofia
http://www.webit.org/sofia
http://www.webit.org/sofia
https://sofiatech.bg/
https://sofiatech.bg/
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▪ Градове на бъдещето, киберсигурност; 
▪ Здравеопазване; 
▪ Банки и Финтех; 
▪ Образование. 

Като част от Webit Global Impact Week, ще имате възможност да чуете и световни лидери, които ще говорят на теми за 
очертаване на желаното бъдеще, а именно постигането на целите за устойчиво развитие на ООН, здравеопазването като 
инструмент за щастие и успех, колко са важни свободата и доверието в днешно време и много други. 
Сред лекторите са: Ерик Шмид, Тим Дрейпър, Дон Тапскот и над 500 от най-значимите технологични, икономически, 
политически и обществени лидери от цял свят. Можете да видите кои са те ТУК. 
АИКБ е партньор на форума. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Съставът на МС: Кои ще са министрите в новия кабинет? 
Кои ще са министрите в новия кабинет, за който преговарят 4 политически формации - "Продължаваме промяната", "БСП", 
"Има такъв народ" и "Демократична България"? 
В състава на новия кабинет ще влязат 21 министри, т.е. двама повече в сравнение с досегашния му състав. Те ще бъдат 
разпределени между отделните партии в съответствие с резултатите от изборите на 14 ноември. Формулата, която избраха 
бъдещите 4-ма коалиционни партньори е 10-4-4-3. След премиера ще има 5-ма вицепремиери. 
Само някои от имената са сигурни с днешна дата. Някои от формациите тепърва ще имат вътрешни срещи, за да решат 
окончателно кои да бъдат хората, които да заемат министерски кресла. Бъдещият министър-председател Кирил Петков 
вече заяви, че иска да даде пълната свобода на всеки един от партньорите да определи отбора, който счита за най-добър 
за тези позиции. 
Със сигурност премиер ще е Кирил Петков от първата политическа сила. 
 

 
 
Сигурните членове на бъдещото правителство, което ще предложат коалиционните партньори са премиерът Кирил Петков 
от първата политическа сила " Продължаваме промяната" и съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, 
по думите на Петков ще бъде супер-вицепремиер и министър, който ще отговаря за финансите, икономиката и 
еврофондовете. Сигурен е и другият вицепремиер от водещата партия Калина Константинова, която ще отговаря за 
ефективното управление. 
 

 
 

https://www.webit.org/2021/
https://www.webit.org/2021/speakers.php
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От останалите партии вицепремиери се очаква да станат лидерът на БСП Корнелия Нинова, която да стане и министър на 
държавните предприятия. От "Има такъв народ" за вицепремиер и министър на регионалното развитие вероятно ще бъде 
посочен Гроздан Караджов, бивш депутат от Реформаторския блок. Вицепремиер от "Демократична България" се очаква 
да е Борислав Сандов от "Зелените", който ще е и министър на околната среда. 
 

 
 
 

От посочените за министри, които не са отрекли поканата са Асена Сербезова - за министър на здравеопазването. Тя е 
председател на Фармацевтичния съюз. Сегашният служебен премиер Стефан Янев също не отрече, че е поканен за 
министър на отбраната. 
"Това е хипотеза, която така е вече медийно известна. Нека да кажа, че съм имал предварителен разговор, но дали 
тази хипотеза ще се развие точно по този начин, който казвате зависи първо от коалицията да си направи 
споразумението. След това в личен план аз ще искам да се запозная с това споразумение, да съм наясно какви 
ангажименти поемам, така че възможно е", заяви Стефан Янев, служебен министър-председател. 
 

 
 
Служебният министър на образованието Николай Денков най-вероятно ще запази поста си. Служебният министър на 
вътрешните работи Бойко Рашков отдавна беше назован от Кирил Петков, че ще остане начело на министерството. 
"Не, не съм получавал такова предложение и не зная дали ще получа, ако получа ще мисля внимателно", каза Бойко 
Рашков, служебен министър на вътрешните работи. 
 

 
 
От "Продължаваме промяната" засега настояват министър на транспорта да стане Николай Събев, собственик на една от 
най-големите логистични фирми. Даниел Лорер е сочен за министър на растежа и иновациите. Тодор Мечкарски пък е 
спряган за човека им в министерството на културата. 
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От "Има такъв народ" се спрягат имената на Радостин Василев за министър на младежта и спорта. За външен министър се 
сочи Димитър Гърдев, който влезе в последните дни в полезрението на медиите с неточности в професионалната си 
биография. 
 

 
 
От "Демократична България" вероятно министри ще бъдат юристът Надежда Йорданова, която може да оглави 
правосъдното министерство. А като име за електронното управление се завъртя това на Божидар Божанов. 
 

 
 
 

Докато не мине Националният съвет утре най-неясни остават имената на оставените на БСП министерства. Очаква се те да 
получат министерството на труда и социалната политика, евентуално с имената на Ирена Анастасова или Георги Гьоков. 
Стефан Бурджев може да стане кандидатура за земеделски министър, Христо Проданов за управляващ туризма. 
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√ Пеканов: ЕК има два големи въпроса по Плана за възстановяване - за енергетиката и върховенството на закона 
Получена е обратна връзка от ЕК по Плана за възстановяване, която по никакъв начин не ни изненадва и не ни притеснява. 
Това каза вицепремиерът и министър по еврофондовете Атанас Пеканов по време на блиц контрола в НС. 
Пеканов потвърди, че са получени 43 въпроса от комисията, но само два от тях са големи - в сферата енергетика и 
върховенството на закона. 
"В Плана за възстановяване и устойчивост има 57 проекта и 46 реформи. Получили сме обратна връзка, в която има 
два големи въпроса и отделни технически въпроси по някои от реформите. Например - кога ще бъде въведен този 
закон. Техническите въпроси ще бъдат изчистени, те не ни притесняват и не ни изненадват. Не е нещо, което не сме 
очаквали", каза той. 
"Водихме трудни преговори в последните месеци. Смятам, че сме задали нашата позиция. Абсолютно невярно е, че има 
голяма критика в сектор енергетика. Там имаме огромен прогрес. Имаме наши червени линии. От ЕК упорстват за още 
реформи. Една от важните части е реформа в Българския енергиен холдинг - нещо, което служебният кабинет не може сега 
да поеме като ангажимент. Това е червена линия, по която продължават преговорите. Трябва да защитаваме правилната 
позиция на страната. 
По отношение на върховенството на закона свършихме много добра работа. Министерство на правосъдието предложи 
механизъм за критиката, която от години получаваме в годишния доклад - а именно за липсата на отчетност от главния 
прокурор. Зададени са механизми как това трябва да се адресира. Предстои да се изчисти в повече детайли механизмът 
как да се избира това лице, което може да разследва главния прокурор", каза Пеканов. 
ЕК иска реформите в по-големи детайли да се обяснят. Но това са реформи, които НС ще вземе в бъдещ период, каза той. 
По думите на вицепремиера това, че получаваме коментар от ЕК, не означава, че всеки един трябва да бъде приет, а трябва 
да защитаваме нашата позиция. 
 
√ Международна среща в София засяга проблемите на малкия и среден бизнес по време на пандемия  
70% от заетите в икономиката у нас работят в малки и средни предприятия, които са най-потърпевши от ковид пандемията. 
Дигитализацията е сред основните им проблеми, затова министерство, което ще отговаря за електронното управление, се 
приема като много обнадеждаваща новина. Това стана ясно на двудневна международна бизнес среща, която се провежда 
в столицата. 
Пандемията силно повлия върху работата на малките и средни предприятия у нас, като най-потърпевши са тези в областта 
на туризма, ресторантьорския бизнес и услугите, твърдят от Браншовата изпълнителна агенция. 
Съвсем малък процент са успели да се възползват от кризата и от възникналите предизвикателства. Идеята на 
международната среща в София е обмяна на опит и как по-лесно малките и средни предприятия да се справят с 
последиците от пандемията. 
"Проблемите на малкия и среден бизнес, както у вас, така и в цяла Европа, са сходни. Това са недостиг на работна 
ръка, труден достъп до финансиране, недостатъчна дигитализация, която по време на пандемията се ускори, но все 
още има много какво да се направи", коментира Серджо Арзени, президент на Международната мрежа за малки и 
средни предприятия. 
Заявката, че ще има министерство, което ще отговаря за електронното управление и дигитализацията, е много 
обнадеждаваща. Ако такива реформи се предприемат, ще облекчат изключително много бизнес средата каза Бойко Таков, 
изп. директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. 
Според заместник-кмета на София Дончо Барбалов ако не укротим пандемията от COVID-19 с масова ваксинация и активни 
действия за съхраняване живота на хората, нито един бизнес у нас няма да може да просперира. 
 
√ Сърбия и Русия строят Център за ядрени технологии 
Правителството на Сърбия и руската държавна корпорация "Росатом" подписаха споразумения за изграждане на Център 
за ядрени технологии и за съвместно предприятие, което да реализира проекта на територията на балканската държава. 
Партньорството бе договорено преди посещението на премиера на Сърбия Ана Бърнабич в Москва. То бе подписано от 
сръбския министър на иновациите и технологичното развитие Ненад Попович и от президента на "Русатом Оверсиз" 
Евгений Пакерманов. 
През следващите три години в Сърбия ще бъде построен Център за ядрена медицина на базата на циклотронен комплекс, 
както и производствена база за радиофармацевтични препарати. В него ще се прилагат най-модерните технологии при 
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производство на радиоизотопи за медицински и промишлени цели, производство на легиран силиций за индустрията, 
услуги по определяне на елементния състав на руди и минерали, екологични проби и други. 
"Това е исторически ден в отношенията между Сърбия и Русия. Подписахме споразумения, които връщат Сърбия на 
картата на европейските държави, които имат база за научни изследвания в областта на ядрените технологии. 
Това ще ни помогне в области като медицина, наука и изследователска дейност. Още отсега имаме запитвания от 
съседни държави, които искат да използват този център съвместно с нашите учени. С подписването на тези  
споразумения се откриват нови перспективи в развитието на взаимоотношенията между Сърбия и Русия в областта 
на ядрените технологии", заяви министър Ненад Попович. 
"Радостни сме, че съвместно с нашите сръбски партньори определихме конкретните стъпки и предварителните срокове за 
реализация на проекта, в който ще бъдат приложени иновативни руски атомни технологии. Радиофармацевтичният 
комплекс и центърът за ядрена медицина ще осигурят достъп до високотехнологична медицинска помощ за сръбските 
граждани при решаване на въпроси, свързани с борбата с онкологичните заболявания", заяви генералният директор на 
"Росатом" Алексей Лихачов. 
Според президента на "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов, практическата реализация на проекта ще започне още през 
следващата година. 
 
БНР 
 
√ Радев е участвал в конферентен разговор с Байдън и лидери на страни от НАТО 
Президентът Румен Радев е участвал в конферентен разговор с амеркканския президент Джо Байдън и държавни глави и 
правителствени ръководители на европейските държави от източния фланг на НАТО. 
От президентството посочиха, че сред акцентите на разговора са били подходи за решаване на кризата в Украйна чрез 
намаляване на напрежението и стриктното изпълнение на Минските споразумения, както и укрепването на 
отбранителните способности на страните-членки на Алианса. Потвърдена  е била готовността на организацията да 
продължи да води диалог с Русия за постигането на мирно и устойчиво решение на кризата с украинската страна и за 
своевременно гарантиране на сигурността на отделните държави-членки при ескалация на напрежението между Москва 
и Киев. 
Радев е сред лидерите на над 100 държави, които участват в срещата на върха за демокрацията по инициатива на Джо 
Байдън. 
Байдън  разговаря по телефона и с украинския си колега Володимир Зеленски. Според информациите Зеленски е 
благодарил на американския президент за силната подкрепа на Съединените щати пред лицето на руските заплахи. Той е 
посочил, че има "ясни предложения" как да възобнови мирния процес в Донбас. 
 
√ Депутатите отново обсъждат въвеждането на зелен сертификат за НС 
Парламентарният контрол ще  започне след приемането на проекта на решение за приемане на правила за дистанционно 
участие в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или 
карантина поради Covid-19. Това приеха депутатите в началото на пленарното заседание. 
Депутатите обсъждат дали да въведат зелен сертификат за достъп до парламента. 
 
√ Николай Стайков: Голяма жега е на антикорупционния фронт 
Има видимо мнозинство за смяна на главния прокурор, а по-малък консенсус за смяната на председателя на КПКОНПИ 
Интервю на Диана Янкулова с Николай Стайков в предаването ''Нещо повече'' 
"Голяма жега е на антикорупционния фронт. На глобално ниво има изключително силно позициониране на борбата с 
корупцията от САЩ като мегасила. Корупцията като основна заплаха за националната сигурност - това ще има много 
сериозни институционални последствия по цял свят. Има много фундаментална промяна. На европейско ниво се подготвя 
обвързване на върховенството на закона с европейското финансиране. На национално ниво има промяна с видим превес 
на политическите сили, които имат желание за сериозни реформи, въпреки че има определени нюанси. Има видимо 
мнозинство за смяна на главния прокурор, а по-малък консенсус за смяната на председателя на КПКОНПИ".  
Това каза пред БНР Николай Стайков, журналист и съосновател на "Антикорупционен фонд", който беше отличен 
от Държавния департамент на САЩ за кураж, разкриване, предотвратяване и борба срещу корупцията. 
Той обясни, че смяната на Иван Гешев може да се случи много по-трудно само с парламентарни усилия, отколкото смяната 
на Сотир Цацаров, която може да стане "само на парламентарния терен".  
Според Стайков и двамата са заели позиция на институционално барикадиране и желание за самостоятелно спасяване. 
"Днес малката новина е, че към видимото мнозинство в парламента, което иска оставката на Гешев, се присъединява вече 
и партия "Възраждане", макар и с доста по-различни мотиви от тези на останалите", посочи журналистът. 
Николай Стайков определи позиционирането на първата банка в парламента на депутата от ДПС Делян Пеевски, който е 
санкциониран от САЩ по закона "Магнитски", като липса на осъзнаване какво се случва в света в момента: 
"Такова арогантно политическо поведение биха си позволили единствено хора, които наистина не разбират в какво 
състояние се намира светът, какви са неговите тенденции и накъде върви регулацията на световните финансови потоци и 
системи". 
По думите му в момента има исторически шанс "да се използва разчистването за една истинска структурна реформа".  
Интервюто на Диана Янкулова с Николай Стайков в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия файл. 
 

https://bnr.bg/post/101570145/nikolai-staikov
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√ Журналисти от БНР-Бургас – отличени от Антикорупционния фонд  
Екипът на БНР-Бургас бе отличен от Антикорупционния фонд със специална грамота от журналистическия конкурс 
„Червена линия: награди за журналистика срещу корупцията “. Председателят на журито Биляна Вегертседер от 
Българския институт за правни инициативи обяви наградата на церемония, която вчера се проведе в София: 
„Последната грамота, която искаме да връчим и която представлява и своеобразна препоръка към Антикорупционния 
фонд от страна на цялото жури е към екипа на БНР-Бургас. Там имаше няколко номинации. Ние решихме да връчим тази 
грамота на екипа, защото препоръката ни е да се създаде през следващите издания на „Червена линия“ специална 
категория, която да отличава приноса на регионални журналисти или на регионални медии, които представят значими за 
съответните региони в страната теми и често работят при изключително трудни и опасни условия. Регионалната 
журналистика, регионалните медии и от моята работа мога да споделя, изпитват много сериозни трудности. Да не кажа, 
че има населени места, където те липсват. Защото или са прогонени, или са напълно остракирани, или просто ги е страх. 
Затова отправяме тази препоръка. Надяваме се, че Антикорупционния фонд да имат възможности, знам, че желание имат, 
догодина да видим и една такава категория във вашите награди. Специални поздравления и адмирации от журито на 
тазгодишното издание на „Червена линия“. И продължавайте по същия начин“, каза Биляна Вегертседер 
В конкурса участваха журналистите Даниела Костадинова, с репортажи за изоставени военни поделения край Средец, 
превърнати в сметище; Петя Михова с материали за незаконни проверки по мярката 60/40, за събарянето на сгради на пл. 
„Тройката“ и за рязането на дървета в Бургас и Мариян Иванов с поредица от материали за плажа и сградите в парк 
„Росенец“, строежът на „Арена Бургас“ и борбата на царевско предприятие с ВиК.  
За втора поредна година Антикорупционният фонд (АКФ), връчи „Червена линия: награди за журналистика срещу 
корупцията“ на 9 декември, Международния ден за борба с корупцията. През миналата година Мариян Иванов получи 
наградата за млад журналист от първото издание на конккурса.  
„И тази година търсим да отличим разследванията и материалите, които задълбочиха разбирането ни за корупцията в 
България, помогнаха за събуждането на гражданска енергия и прокараха онази червена линия, отвъд която не можем да 
толерираме корупцията“, коментира директорът на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев. 
 
√ Милен Керемедчиев: Не само енергетиката отнася критики от ЕК, поправката на Плана ще отнеме месеци 
При неизпълнение на някои от заложените планове няма да има 100% финансиране 
Интервю на Диана Дончева с Милен Керемедчиев 
„Не бих казал, че само енергетиката отнася критики от Европейската комисия“, заяви пред БНР бившият замeстник-
министър на външните работи и на икономиката Милен Керемедчиев. той коментира върнатия от Европейската комисия 
с над 40 поправки План за възстановяване и устойчивост на България. 
Според ЕК реформите, които страната ни е заложила в областта на енергетиката, не са достатъчно смели, изтъкна 
Керемедчиев. 
Относно становището на вицепремиера Атанас Пеканов за червените линии, по които обаче може да се преговаря, Милен 
Керемедчиев отбеляза, че или имаме червени линии и сме твърди в нашето становище, или преговаряме, което означава, 
че нямаме червени линии. 
Критиките са съществени и поправката на Плана ще изисква доста време – „месеци работа“, смята Керемедчиев. 
По думите му няма единичен подход спрямо България и средства скоро не можем да очакваме. 
„Нищо няма да влезе в следващите месеци. Това е видимо и от преговорите на ЕК с други държави – с Полша и 
Унгария. Затова ще трябва да се започне с изпълнение или начертаване на планове, по които да могат да тръгнат частични 
плащания.“ 
Според Керемедчиев трябва да се предприеме преправяне на отделни сегменти от плана по сектори. 
Ако се видят наченки на мащабни промени, които ще променят и живота на следващите поколения, ще започнат да идват 
парите, поясни той. 
„Нормално е при неизпълнението на някои от заложените планове да няма и 100% финансиране. Тоест не трябва да 
мислим, че тези пари, които с лека ръка започнахме да виждаме как текат към България, ще влязат в пълния си обем. Това 
ще зависи от преправяне на всички планове, които сме предложили, всички мерки и стартирането на тези промени“, 
коментира Милен Керемедчиев в предаването „Преди всички“.  
Цялото интервю слушайте в звуковия файл. 
 
√ 42% от предприятията в ЕС използват "облачни изчисления", а в България - едва 13%  
Предприятията по целия свят имат достъп до компютърни ресурси, хоствани от трети страни в интернет, вместо да 
изграждат собствена ИТ инфраструктура. Този набор от ресурси е известен като "облачни изчисление". Тъй като облачните 
услуги се предоставят онлайн, предприятията трябва да имат достъп до интернет, за да могат да ги използват. 
През 2021 година 98% от предприятията в Европейски съюз, в които работят 10 или повече лица, са имали този достъп, 
показват данни на европейската официална статистика Евростат. 
В същото време през 2021 г. 42% от предприятията в ЕС са използвали "облачни изчисления", като това представлява 
увеличение с 6 процентни пункта от 2020 г. (36%) и повече от двойно повече от дела през 2016 г. (едва 19%). 
Тази информация идва от публикувани днес данни за използването на Информационни и комуникационни 
технологии  (ИКТ) и на електронна търговия в предприятията. 
Облачните изчисления най-често са използвани в скандинавските държави членки на Европейския съюз. 

https://bnr.bg/post/101570284
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Въпреки че делът на фирмите с достъп до интернет е на много сходни високи нива в държавите членки на ЕС, използването 
на "изчисления в облак" варира значително, като най-високите дялове са отчетени в Швеция и Финландия (по 75%), както 
и Нидерландия и Дания (по 65%) през 2021 г. 
В противоположния край на скалата обаче услугите за "облачни изчисления" се използват от по-малко от едно на всеки 
пет предприятия в България (едва 13%) и Румъния (14%), показват още данните на Евростат. 
 

Използване на "облачни изчисления" от бизнеса в отделните страни членки на ЕС през 2021 г. 
 

 
 
Самите "облачни изчисления" се използват главно за електронна поща и съхранение на данни. 
От предприятията, които съобщават, че използват облачни изчисления, огромно мнозинство (79%) са избрали облачно 
решение за хостване на техните системи за електронна поща. Около две трети са използвали облака за съхранение на 
файлове (68%) и за офис софтуер като текстови редкатори и електронни таблици (61%). Повече от половината пък са 
използвали облака за софтуер за сигурност (59%). 
Най-важното е, че тези предприятия също така са използвали облака за достъп до по-напреднали софтуерни приложения 
за крайни потребители, като финансови/счетоводстводни приложения (48%), управление на взаимоотношенията с клиенти 
(27%) и планиране на корпоративните ресурси (24%). 
От най-усъвършенстваните облачни услуги, над половината (59%) от предприятията, използващи облак, съобщават, че 
използват софтуерни приложения за сигурност, 47% хостват базите данни на предприятието в облака и една пета (21%) 
използват изчислителна платформа, осигуряваща хоствана среда за разработка на приложения, тестване или внедряване. 
 
 

Използване на "облачни услуги" от бизнеса в ЕС по различни типове услуги през 2021 г. 
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√ Понижение на средната цена на тока за днес в Европа до 236 евро за MWh, а в България - до 216 евро 
 

 
 
Средната цена на тока за петък на европейските енергийни борси регистрира спад с близо 30 евро до 236,80 евро за 
мегаватчас (MWh), след като по-рано вчера се повиши до 265,24 евро. 
На енергийната борса в България цената на електроенергията за днес се понижи със 7,2% до 216,38 за MWh, след като за 
вчера тя достигна 233,29 евро. Това е третата най-ниска цена на тока за днес в рамките на Европа, показват данните на 
платформата energylive.cloud. 
За вчерашния спад на енергийните цени допринася поевтиняването на природния газ и прогнозите за малко по-меко 
зимно време на стария континент през уикенда. 
В сегмента "Ден напред" с доставка в петък (10-и декември) най-високи цени на електричеството са отчетени в Швейцария 
(270,25 евро за MWh), следвана от Италия (256,32 евро), Франция (249,15 евро), Сърбия (246,45 евро), Австрия, Хърватия и 
Словения (по 244,25 евро). 
Най-ниска за днес е цената на тока в Испания и Португалия (по 208,41 евро за мегаватчас), следвани от България (216.38 
евро за MWh), Полша (222,29 евро), Румъния (223,84) и Гърция (231,83 евро). 
В България цената на тока в сегмента "Ден напред" (за 9-и декември) се понижи със 7,2% до  216,38 евро за мегаватчас, 
или с около 33 лева до 423,21 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 обаче се повиши в четвъртък 
(9-и декември) до 546,61 лева за MWh (от 463,38 лева в сряда), като най-големите обеми изтъргуван ток се осъществиха в 
широк ценови диапазон между 645 и 675 лева за мегаватчас. 
От началото на годината средната цена на електроенергията в нашата страна е 101,84 евро (199,18 лева) за мегаватчас, а 
от началото на месец декември - 217,32 евро (425,04 лева), показват данните на платформата energylive.cloud. 
 

 

https://static.bnr.bg/gallery/cr/b64cc8f294c6f33875c32aaccab4307a.jpg
https://static.bnr.bg/gallery/cr/b64cc8f294c6f33875c32aaccab4307a.jpg
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√ Икономическите въпроси ще са приоритет за френското председателство на ЕС 
Икономическите въпроси ще бъдат приоритет по време на френското председателство на Европейския съюз, което 
започва на 1 януари. Това стана ясно от реч на президента на Франция Еманюел Макрон в Париж. 
Европа суверенна и свободно решаваща съдбата си – такъв приоритет заложи президентът Макрон за предстоящото 
френско председателство на ЕС под девиза „Подем, мощ, принадлежност“ и с нова монета от две евро със символичното 
изображение на дъб и маслина. 
В продължение на над два часа слово президентът изложи абсолютните си приоритети: политически пилотаж на 
Шенгенската зона и създаване на механизъм за спешна подкрепа в кризисни ситуации като неотдавнашната драма с 
мигрантите на Ламанша. 
„Не можем да градим Европа и да оставим Балканите в сегашната ситуация“, каза още Макрон и обеща да води политика 
срещу „манипулациите“ на регионални сили. „Да не противопоставяме Изтока и Запада“, настоя той. 
Френският президент ще се бори за нов европейски модел за развитие. Той обяви среща на върха през март 2022 г. на 
страните -членки, за да се определи нова бюджетна и финансова рамка. 
Той спомена евентуално преразглеждане на европейските споразумения.  В приоритетите ще бъдат европейската отбрана, 
превръщането на ЕС в голяма цифрова сила, създаване на гражданска служба за европейците под 25 години. 
„Няма да се поддадем на расизма, антисемитизма и подмяната на ценностите и историята ни“, обеща в заключение 
Макрон. 
 
√ Олаф Шолц: Германия трябва да подготви резерви за евентуална следваща икономическа криза 
Германският канцлер Олаф Шолц заяви в четвъртък, че борбата с пандемията от Covid-19 ще бъде най-голямото 
предизвикателство за новото правителство на страната, поради което то трябва да създаде фискални резерви за 
следващата икономическа криза, ако тя възникне. 
Шолц направи своите забележки по време на церемония по предаването на досегашния му пост като финансов министър 
на неговия наследник Кристиан Линднер от коалиционния партньор Партия на свободните демократи. 
По същия повод Линднер каза, че новият му екип във финансово министерство вече е започнал да работи по допълнителен 
бюджет, който ще има за цел да подобри възстановяването от продължаващата криза. 
По-рано Шолц отбеляза, че състоянието на финансите на Германия в момента е задоволително, въпреки последните 
нараствания на новите инфекции от Covid-19. 
 
√ САЩ преустановиха временно преговорите за свободна търговия с Великобритания 
Търговският представител на САЩ Катрин Тай обяви в четвъртък, преговорите за споразумение за свободна търговия с 
Великобритания, стартирани от нейния предшественик, са били преустановени временно, но двете съюзнически държави 
продължават да работят "много тясно" по предизвикателства като непазарния икономически натиск и глобалната 
пандемия Covid-19, предаде Ройтерс. 
На събитие, организирано от Търговската камара на САЩ, Катрин Тай посочи, че двете страни са имали "редица 
постижения, за които да претендират през тази година", включително съвместна работа по въпросите за веригите на 
доставки и цифровите принципи, както и гарантиране на прилагането на забрани за използването на принудителен труд. 
"Ще продължим да надграждаме тази връзка и ще продължат да си сътрудничат за справяне с общи проблеми", добави 
тя. 
В началото на декември беше съобщено, че САЩ са загрижени за потенциален ход на Обединеното кралство да се позове 
на член 16 от Протокола за Северна Ирландия от търговското Брекзит споразумение с Европейския съюз, действие, което 
може да застраши мира на остров Ирландия. Поради това Вашингтон е взел решение да преустанови преговорите си с 
Лондон за митата, според информация на "Файненшъл таймс", позовавайки се на "двустранна комуникация", до която 
финансово издание твърди, че е имало достъп. 
Според същата тази информация на "Файненшъл таймс" от началото на месеца, служител от Министерството на търговията 
на Съединените щати е разкрил, че дискусиите с Обединеното кралство за митата върху стоманата и алуминия не могат да 
продължат поради опасенията на Вашингтон, че "Даунинг стрийт" 10 може да застраши мира на остров Ирландия, ако 
премине към изпълнения на своята заплаха да се позове на члена 16 от Протокола за Северна Ирландия. 
Според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която разговаря през миналия месец с президента 
на САЩ, Джо Байдън се е съгласи, че Протоколът за Северна Ирландия "трябва да бъде приложен". 
 
√ Москва е отхвърлила предложени от Киев мерки за примирие в Донбас 
Украинските власти обявиха, че Москва е отхвърлила серия от предложени от Киев мерки за налагане на ново примирие 
в Донбас, предаде Ройтерс. 
Според украинската делегация към Контактната група с участието на Русия и Организацията за сигурност и сътрудничество 
в Европа, сред предложенията са били размяната на затворници и разширяването на съвместния комуникационен център. 
Украинските представители обвиниха руската страна, че е използвала измислен претекст, за да не се съгласи. 
Американският президент Джо Байдън е потвърдил ангажимента към суверенитета и териториалната цялост на Украйна. 
Това е станало по време на телефонния му разговор с украинския му колега Володимир Зеленски, се казва в съобщение 
на Белия дом.  
Според Байдън дипломацията е най-добрият начин за решаване на конфликта с Русия. Американският президент е изразил 
дълбоката загриженост на Вашингтон и страните от източния фланг на НАТО от агресивните действия към Киев и е заявил, 
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че американската страна и нейните съюзници ще отговорят с решителни икономически и други мерки в случай на военна 
интервенция. 
 
√ Главният икономист на МВФ вижда инфлационен натиск и рискове, свързани с Омикрон 
Централните банки нямат възможност да поддържат паричната си политика прекалено разхлабена и лихвените проценти 
прекалено ниски, заяви в четвъртък главният икономист на Международния валутен фонд Гита Гопинат, като също така 
предупреди, че пандемията може да струва много по-скъпо от очакваното. 
Гита Гопинат посочи, че е изчислила, че по-заразен вариант на коронавируса (SARS-CoV-2) като Омикрон може да струва 
на световната икономика още 5,3 трилиона долара, в допълнение към текущата прогнозирана загуба от 12,5 трилиона 
долара, съобщава Ройтерс. 
Тя говори на събитие, организирано от Световната здравна организация, която търси 23,4 милиарда долара за ваксини и 
други инструменти срещу пандемията Covid-19 чрез т.нар. "Ускорител на достъпа до Covid инструменти), управляван 
съвместно с ваксинационния алианс GAVI. 
"Сега сме във фазата, в която страните по света просто нямат възможност да продължават да поддържат паричната 
политика много разхлабена и да поддържат лихвените проценти изключително ниски, тъй като виждаме растящ 
инфлационен натиск по целия свят", каза тя. 
"Помислете за ситуация, при която тази коронавирусна пандемия може да продължи по-дълго, като има и по-дълги 
прекъсвания на доставките, които оказват инфлационен натиск, и тогава ще имаме реалния риск от нещо, което избягвахме 
досега, а именно стагфлационни опасения", добави Гопинат (стагфлация - слаб или нулев икономически растеж при 
повишаваща се инфлация). 
Притесненията относно варианта Омикрон. за който СЗО отбеляза, че вече е докладван в 57 държави по света, откакто той 
беше открит за първи път миналия месец в Южна Африка и Хонконг, "са очевиден удар за икономическо възстановяване 
навсякъде по света“, посочи главният икономисти на МВФ. 
Според нея МВФ е симулирал случая на това какво би се случило, ако имаше по-преносим вариант от Делта, визирайки 
настоящия доминиращ вариант на Covid-19. 
"Нашите прогнози са, че това ще увеличи загубите в световната икономика с още около 5,3 трилиона долара. Това би било 
в допълнение към текущите прогнозирани загуби заради Covid кризата от 12,5 трилиона долара“, добави Гопинат. 
 
Сега 
 
√ Служебният кабинет предлага 392 лв. минимална пенсия от юли 2022 г. 
Въпреки предупрежденията на бъдещите управляващи, бюджетната процедура за 2022 г. е в ход 
Въпреки желанието на бъдещите управляващи следващите бюджетни закони да бъдат техни, служебният кабинет започна 
обсъждането на пенсионния бюджет за 2022 г. Вчера проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване за 2022 
г. е бил утвърден на надзорен съвет на НОИ, съобщиха от института. Оттам му предстои обсъждане в тристранката, 
приемане от Министерския съвет и внасяне в Народното събрание, като не е ясно дали времето на служебното 
правителство ще стигне за всичко това. 
Предложенията на служебното правителство бяха обявени на крак от финансовия министър Валери Белчев преди 
седмица. Те в голяма степен продължават решенията от актуализацията на бюджета, които бяха изработени от Асен 
Василев като финансов министър в предишното служебно правителство. Т.е. може да се предположи, че в тази си част 
проектът на служебния кабинет ще се покрие с намеренията на новото правителство. Новите управляващи обаче искат 
сами да подготвят бюджетните закони за следващата година, поради което са готови през януари да се работи без бюджет. 
Служебните министри смятат, че бюджет трябва да има на всяка цена до края на годината. 
В утвърдения вчера проект е заложено минималната пенсия да бъде 370 лв. от 1 януари до 1 юли 2022 г. (при 300 лв. сега). 
Максималната ще бъде 1500 лв. през цялата 2022 г. Тези нови размери влизат в сила още от 25 декември 2021 г. От 1 юли 
трябва да има нов размер на минималната пенсия – 392,57 лв., предвижда проектът, с който "Сега" разполага. Това е 
увеличение с 6,1% и може да се приеме за знак колко процента осъвременяване залагат от служебното правителство по 
швейцарското правило за 1 юли (процентът за това обикновено не е посочен в основния текст на закона за бюджета на 
ДОО). 
Разминаване между намеренията на сегашните управляващи и бъдещите има при минималната заплата, която според 
декларираното при преговорите на бъдещата коалиция трябва да стане 700 лв., а служебното правителство предлага 710 
лв. С минималната заплата са свързани минималните осигурителни прагове. Така в проекта на служебния кабинет е 
заложено те да бъдат 710 лв. Същата сума се отнася за самоосигуряващите се и за земеделските и тютюнопроизводители. 
За последните две категории това би било значително увеличение - сега минималният праг за тях е 420 лв., но е 
традиционно тук да се залага изравняване с останалите, което след това отпада в НС. 
Служебният кабинет предлага още увеличение на максималния осигурителен доход от 3000 на 3400 лв., става ясно от 
проекта. Това е близко до идеите на "Продължаваме промяната", които искат да го увеличат с около 450 лв. Тяхното 
предложение е таванът да стане 2,3 от средната работна заплата, но среща голям отпор от бизнеса и част от коалиционните 
си партньори. 
В проекта не пише нищо за добавки, но те така или иначе се покриват с трансфер от държавния бюджет. Не е ясна съдбата 
на сегашните добавки от 120 лв., които се изплащат на всички пенсионери. Според Асен Василев те приключват в края на 
годината, а от Нова година добавки ще има само за бедни пенсионери с цел достигане на линията на бедност. Тя е 413 лв. 
за 2022 г., което е малко под сумата, получавана сега от хората на минимална пенсия (420 лв.). "Няма да има пенсионер 
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под линията на бедност, който да получава по-малка пенсия от тази година", беше уверението на Асен Василев. Другояче 
си представят нещата от служебното правителство. Те предлагат добавките да останат до края на юни, но намалени 
наполовина - от 120 на 60 лв. 
Останалите обезщетения остават без промяна. Майчинството през втората година остава 650 лв., колкото е в момента. 
Обезщетението за безработица ще бъде между 12 и 74,29 лв. Еднократната помощ при смърт на осигурено лице остава 
540 лв., колкото е от години. 
Максималният размер на гарантираните вземания по закона за гарантираните вземания на работниците и служителите 
при несъстоятелност на работодателя ще бъде 1775 лв. при 1625 лв. сега. 
Служебното правителство е спазило обещанието си да предвиди само социална закрила в бюджета, но не и реформи, 
затова към проекта липсват обичайните промени в други закони. 
От други ведомства също идват сигнали за започнала бюджетна процедура. Отраслов съвет например обсъжда 
предложения бюджет за образование. 
 
√ ЕК "помля" от критики Националния план за възстановяване 
България няма да получи и лев от Брюксел до Нова година, защото документът е върнат "на поправителен" с над 40 
забележки 
Европейската комисия е върнала на "поправителен" представения от България Национален план за възстановяване и 
устойчивост, защото има твърде много забележки - особено в частта "Енергетика и зелен преход".  Това става ясно от писмо 
на Генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" на ЕК до служебния вицепремиер Атанас Пеканов, с което 
"Сега" разполага". Критиките означават, че вече няма дори хипотетична вероятност до края на тази година страната ни да 
получи някакви средства за финансиране на проекти по плана.  
Още вчера Мика Зайкова, бивш депутат и настоящ икономически съветник на "Има такъв народ", би алармата, че около 
прословутия документ, който трябва да вкара близо 13 млрд. лева в икономиката ни до 2026 г., продължава да има 
проблеми. "Нали разчитахме на Плана за възстановяване и устойчивост?! Властите още мълчат, но аз ще кажа - планът е 
върнат, има 43 забележки, а енергетиката е направена на кайма", коментира Зайкова пред БНТ. 
Действително най-големите критики, които Брюксел отправя към плана, са по темата за т. нар. декарбонизация на 
икономиката. Целите, свързани с отказа от въглища и прехода към зелена енергия, трябва да са по-конкретни и 
категорични, вкл. с график и мерки, се казва в писмото. България следва да включи в плана ясни ангажименти за спиране 
на най-замърсяващите производства на лигнитни въглища, настоява ЕК. Посочва се още, че държавата трябва да 
гарантира, че ако има кроссубсидиране (между отделни предприятия) в рамките на Българския енергиен холдинг, то 
трябва да е подчинено само на целите на зеления преход (което значи например, че не бива да се подпомага ТЕЦ "Марица 
изток 2", бел. ред). 
По типично дипломатичния си начин европартньорите казват, че България не си е написала домашното и в частта за 
"позеленяване" на транспорта, особено автомобилния.  Нужни са повече яснота и амбиция в декарбонизацията на този 
сектор във всички измерения, се посочва в писмото. Което ще рече, че трябва да има ясен план за раздяла с колите, които 
се движат с бензин и дизел, за ускорено навлизане на електромобилите със съответно осигуряване на зарядни станции, 
за развитие на чистия воден и жп транспорт и т.н. 
ЕК иска и гаранции, че България ще работи за адаптиране на съществуващите газопроводи за пренос на водород. Пътната 
карта за тази трансформация трябва ясно да сочи кога по тръбите ще се транспортира 100% водород, гласи писмото.  
Забележките от Брюксел се простират и по много други сфери и теми. Една от най-сериозните критики е, че за много от 
проектите, по които се разчита на финансиране от ЕС, оценката за разходите е непълна или дори липсва. По тази причина 
експертите в Брюксел се съмняват и в твърдението на българските власти, че 43.5% и 22.3% от заявените средства по плана 
ще отидат съответно за постигане на климатични цели и за дигитална трансформация.  
От ЕК отбелязват,  че липсват гаранции, че България няма да допуска двойно финансиране - т.е. за един и същи проект да 
се ползват средства и от оперативните програми, и от еврофонда за възстановяване. За целта страната ни трябва да осигури 
надеждна система за контрол и одит, вкл. чрез промени в правната рамка.  
Еврокомисията остава недоволна и по теми в частта "Правосъдие и борба с корупцията", като подчертава, че те имат 
отношение към подобряване на бизнесклимата в България. ЕК очаква мерки, свързани със засилване на отчетността на 
главния прокурор и с възможността да му бъде търсена наказателна отговорност, ако бъде уличен в престъпление. 
Необходими са и допълнителни ангажименти на антикорупционния фронт. 
На финала на писмото става ясно, че то е изпратено поне от няколко дни в България - защото пише, че ЕК очаква отговор 
от София до 8 декември. Не е ясно защо служебното правителство не е намерило начин да информира за това 
данъкоплатците.  
ПРЕЧКИ 
След много ревизии и редакция националният проектоплан, започнат от кабинета "Борисов" и финализиран от служебното 
правителство, замина за Брюксел на 15 октомври. България изпрати допълнителна информация по него на 17 октомври и 
на 10 ноември. Сега става ясно, че ЕК е забелязала в документа същите дефекти, които българските експерти и политици 
коментират - прекалено общи приказки, не съвсем ясни и амбициозни цели, лоши или липсващи сметки за реалната цена 
на предлаганите проекти, отсъствие на конкретни мерки и графици за изпълнение. 
Отлагането на авансовите плащания по плана за догодина бе очаквано - заради късното пращане на проектодокумента в 
ЕК и предизборния отказ на партиите да се ангажират с ясни ангажименти по чувствителни теми. Вицепремиерът Атанас 
Пеканов очакваше по-ясна партийна позиция по въпросите, които ЕК сега изтъква, но така и не успя да я получи в 
Народното събрание. Служебният кабинет в крайна сметка се отказа да чака и прати плана без санкция на НС.  

https://www.dropbox.com/scl/fi/kqtxfvggzc2dpfc0br6cs/.doc?dl=0&rlkey=iwta0v05ai178e46kkbiwni77
https://www.dropbox.com/scl/fi/kqtxfvggzc2dpfc0br6cs/.doc?dl=0&rlkey=iwta0v05ai178e46kkbiwni77
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РЕАКЦИЯ 
"Не бива да се втренчваме в броя на отправените забележки. Това е регулярна комуникация с Брюксел, още повече че не 
сме длъжни да се съгласяваме с всеки техен аргумент", коментира в Народното събрание днес Пеканов. Той даде пример 
с поисканата забрана за кроссубсидирането в БЕХ, с която не е било съгласно ресорното министерство. Пеканов бе 
категоричен, че част от забележките са технически - като например липсата на детайли за обещани реформи и нови 
законодателни инициативи, защото служебното правителство няма как да сочи дати. 
"Не приемам отправените критики към сектор енергетика за големи. Тук имаме огромен прогрес спрямо мястото, от което 
започнахме през май", коментира Пеканов. 
Той счита, че служебното правителство се е справило добре и с темата за върховенството на закона. "Предложихме 
механизъм за адресиране на критиката за липсата на отчетност на главния прокурор. Предстои да се изчистят детайлите 
как ще се избира това лице с право да разследва главния прокурор", коментира Пеканов. 
Той косвено намекна, че не е имал достатъчно подкрепа в НС по заемането на консенсусна позиция по тези теми. 
Уклончиви позиции за мерките в енергетика заеха в хода на предизборната кампания и Кирил Петков и Асен Василев, както 
и президентът Румен Радев. 
 
√ Питаме Брюксел дали да намалим ДДС за тока и природния газ до 10% 
Тепърва служебният кабинет ще подготвя искане 
България ще започне консултации с Брюксел за въвеждане на двойно по-ниска ставка на ДДС за електроенергията и 
природния газ в опит да омекоти драстичния ръст на цените им. Вчера в парламента служебният министър-председател 
съобщи, че ще искаме 10% ставка. 
В сряда служебното правителство обяви, че ще започне техническо подготвяне на искане за прилагане на намалена ставка 
на ДДС за доставките на електроенергия и природен газ.  
Оказва се, че страната ни не може да предприеме еднолично решение за намаляване на данъчната ставка за тези 
енергийни стоки, без да проведе консултации с Европейската комисия. "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", посочиха от правителствената пресслужба. 
Намаляването на 20%-ния ДДС бе посочено от бизнеса още през септември като възможна мярка срещу драстичното 
поскъпване на тока за небитовите потребители, наред с паричните компенсации. Намаляването на налога придобива още 
по-голямо значение, тъй като от 1 януари 2022 г. КЕВР трябва да обяви новите цени на тока и парното за 
домакинствата, като прогнозите са двойно поскъпване. Все още не е ясно дали държавата ще намали ДДС за 
топлоенергията за битовите абонати на топлофикациите или само за природния газ, който има най-голямо влияение върху 
цената на парното. 
Промени в данъчните ставки доскоро не можеше да се правят, защото нямаше действащ парламент. Служебното 
правителство обаче твърде късно се сети да започне подготовка за консултации с Брюксел. Досега те трябваше да са 
проведени, за да може новото Народно събрание в най-бърз порядък да промени данъчния закон, така че от 1 януари 
сметките на тока и парното за битовите абонати - домакинствата, да са с няколко процента по-ниски. 
От думите на служебния премиер Стефан Янев вчера стана ясно, че вече била направена стъпка по отношение на 
уведомяване на Еврокомисията. Служебният кабинет обмислял да отпусне със задна дата компенсации и на 
електроразпределителните дружества за поскъпването на енергията, по подобие на помощите за небитовите потребители 
- 110 лв. за всеки ползван мегаватчас електроенергия за месеците октомври и ноември. За тази антикризисна мярка също 
трябва да се пита Брюксел дали не нарушава ограниченията за отпускане на държавна помощ. 
Подпомагане на бизнеса за скъпия ток през декември не се предвиждат, стана ясно от обясненията на служебния премиер. 
Неясно остава колко време отнема консултацията с Европейската комисия. Като знаем колко тромави са тези процедури, 
напълно е възможно да се проточи месец-два и точно в най-големите студове много домакинства да са изправени пред 
невъзможност да се отопляват. Прогнозите на експертите са за успокояване на цените на енергийните ресурси напролет. 
В сряда служебният кабинет одобри промени в Закона за ДДС, част от които е продължаване на антикризисната мярка за 
9% за ресторантьори, книги и бебешки храни и през 2022 г. По-ниската ставка обаче няма да действа през цялата 2022 г., а 
"до прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната, свързана с епидемичното 
разпространение на COVID-19". 
 
√ БТА получи 5 млн. лв. за бъдещите си безплатни новини 
Част от държавните пари ще се използват за по-добра защита на информационната и комуникационна 
инфраструктура на агенцията  
Със свое постановление Министерският съвет одобри допълнителен трансфер в размер на 5 млн. лв. по бюджета на 
Българската телеграфна агенция за 2021 г. Парите са за финансово обезпечаване на технически средства за 
безвъзмездното разпространение на актове и съобщения и свободен безвъзмезден достъп до информация чрез продукти 
на БТА, става ясно от съобщението. Средствата се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или 
трансферите по централния бюджет за 2021 г., поясняват от МС. 
През февруари т.г. Народното събрание промени Закона за БТА, постановявайки новинарските емисии на агенцията да се 
разпространяват безплатно.Тогава бе предвидено за целта държавната телеграфна агенция да получи допълнително 3 
млн. лева. Законът указа и срок от една година за трансформирането на емисиите на БТА в безплатни. Решено бе след март 
догодина извън безплатното разпространение на новини от страна на БТА да останат само произведения, обект на 
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защитени права на трети лица, специализирани информационни продукти, изготвяни по възлагане, архивни материали и 
произведения на издателската, печатната и продуцентската дейност на агенцията. 
В същия срок БТА ще се превърне в площадка и център на информацията за публичните организации и дейности в услуга 
на всички медии и граждани на България, се казва още в днешното съобщение на МС. „С допълнителното финансиране 
телеграфната агенция ще продължи да развива свободно достъпна информация от агенцията в текст, образ и звук. 
Отварянето на свободен достъп до информационните продукти на БТА ще позволи на България да разшири възможностите 
на агенцията, като продължи да я развива не само като национална, а и като регионална информационна агенция - 
източник на информация от Балканите за света, както и да поддържа висока информираност в България за нейните съседи. 
Свободният достъп ще позволи БТА да продължи да се развива като мост към всички българи по света“, поясняват от 
кабинета. 
Допълнителните средства за техническо оборудване на БТА се налага въз основа на изготвен от „Информационно 
обслужване“ АД подробен технически доклад за текущото състояние на информационната и комуникационна 
инфраструктура с препоръки за подобряването й, става ясно още от съобщението. Според този доклад огромна част от най-
важните параметри на тази инфраструктура и информационната сигурност на БТА са в критично или ниско състояние. 
Препоръчват се инвестиции в софтуерни лицензи на сървърните системи и едновременно да се изградят изцяло нови 
мрежови системи, системи за сигурност на потребителите и приложни системи със защитни стени и балансьори на трафика 
след отварянето на свободния достъп на БТА. Препоръчва се също да се изградят съответни дискови системи и системи за 
резервиране и възстановяване на данни и информация, като преди възложения от БТА одит на „Информационно 
обслужване" АД липсата или критичното състояние на тази инфраструктура не бяха оценени, завършва съобщението на 
МС. 
 
√ Късно ли е, ЛИБЕ, за китка? 
Евродепутати след антикорупционната си мисия в България: На хартия всичко е супер, но в действителност...  
За първи път два парламента ще водят битка с недосегаемия български главен прокурор - този в София и този в Брюксел. 
Без политическата си протекция в България Иван Гешев ще бъде поставен в пълна изолация.  
Затова е и ключово комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (ЛИБЕ) на Европейския парламент 
да запази натиска си. Тогава Гешев може да разчита единствено на това да мине между капките, тъй като е само едно от 
"проблемните деца" в ЕС, които стават все повече - Унгария, Полша, Словения. 
Това бе и стратегията по време на режима на Борисов - България да се крие зад Унгария и Полша, надявайки се, че на 
техния фон не изглежда чак толкова зле. 
Още по-ключова от тази на ЛИБЕ обаче е ролята на националните власти. Те сега трябва да извадят на светло проблема с 
безконтролността на главния прокурор и с върховенството на закона, а не да го прикриват. 
Изводите 
Седемчленна група от евродепутатите от ЛИБЕ беше на антикорупционна мисия в България в края на септември. Те се 
срещнаха с представители на изпълнителната власт, на гражданския сектор, както и с главния прокурор. Тази седмица 
ЛИБЕ обсъди доклада от мисията. В него се казва, че ефективното и справедливо прилагане на закона, особено в борбата 
срещу корупцията, е един от най-наболелите проблеми в България, а наказателното преследване на корупцията по 
високите етажи на властта остава проблематично. Делегацията е загрижена и за това, че случаите на полицейска 
бруталност по време на антиправителствени протести от лятото на 2020 г. не се разследват адекватно. Обръщат внимание 
и на предизвикателството да бъде изработен механизъм за търсене на наказателна отговорност от главния прокурор, като 
това трябва да стане и в контекста на по-широка съдебна реформа веднага щом политическата ситуация го позволява. 
Друг извод е свързан със свободата и плурализма на медиите. Евродепутатите смятат, че ситуацията и с тях остава 
тревожна.   
Делегацията призова Европейската комисия да засили мониторинга и одита на фондовете на ЕС, включително на 
Механизма за възстановяване и устойчивост. Мониторинговата група на ЛИБЕ ще продължи да следи отблизо България. 
Главният прокурор ще получи допълнителни въпроси за работата на прокуратурата по знакови дела. 
Още докато бяха тук, евродепутатите обобщиха какво са видели: на хартия всичко в България е супер, но... между хартията 
и действителността има огромна пропаст. От доклада им ясно се вижда какво ги е довело до това заключение. 
Гешев - обикновеният администратор 
Срещата с главния прокурор Иван Гешев е била на 24 септември и е продължила час и 15 минути. Гешев е бил придружен 
от заместничките си Даниела Машева, Красимира Филипова и Десислава Пиронева, както и от говорителката си Сийка 
Милева. Той е отказал да разкрие пред евродепутатите каквото и да е от свързаното с Бойко Борисов разследване 
"Барселонагейт". И общо взето им е обяснил как той е един обикновен администратор в прокуратуратурата и от него нищо 
не зависи - не се бърка на подчинените си и не знае какво правят те по делата. 
Така делегацията е чула, че "Барселонагейт" е на фазата на разследването и главният прокурор не може да поиска или 
предоставя информация без съгласието на наблюдаващия прокурор. Гешев е подчертал, че не може да предоставя 
информация по висящи дела дори и на Народното събрание. Публично известно е, че делото цикли в специализираната 
прокуратура от години. През лятото се разбра, че Испания, където също течеше разследване, е приела, че българските 
власти са много по-напред от тях и затова то трябва да продължи тук. През юли спецпрокуратурата обяви, че работи 
интензивно и търси пране на пари по случая. Не е известно до какво е довела тази интензивна работа. 
Пред евродепутатите Гешев отрича да има неразследвани случаи и подчертава, че публичността по всяко дело зависи от 
наблюдаващия прокурор. Това формално е вярно. Реално обаче се оказва, че само някои наблюдаващи прокурори са 
склонни на публичност, и то по определени дела. Всичко около Борисов например е тема табу. Главният прокурор се е 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2021/11-29/MissionreportSK_BG_1240476_EN.pdf


15 

 

ангажирал да изпрати допълнително информация по делото за кюлчетата и пачките в чекмеджето на Борисов. Интересно 
какво допълнително ще прати по тая тема, която отдавна е затворена за прокуратурата. Делото беше спряно, защото 
разследващите не намериха Мата Хари. Не знаем какви усилия са положили да я търсят, при положение че Борисов 
неведнъж е давал да се разбере, че има идея коя е.  
Евродепутатите са питали за необходимите реформи в съдебната система, за случаите на корупция по високите етажи, 
които не са били разследвани, за тенденцията на нарастване на досъдебните производства и кога се очаква да приключат 
дела за корупция. "Бяха повдигнати и конкретни въпроси за подслушванията (по време на антиправителствените протести, 
б.а.) и кой е поискал тази процедура, защо не е започнало адекватно разследване на снимката на бивш министър-
председател с пари, златни кюлчета и оръжие, пише още в доклада. 
По време на разговора групата на Гешев се е оплакала от остарелия Наказателен кодекс, който бил негоден за борба с 
корупцията. Това е стара теза на държавното обвинение, което все няма подходящи закони, за да си върши работата, дави 
се във формализъм и овехтели норми. На евродепутатите е обяснено също, че наказателните дела, към които 
прокуратурата има отношение, са общо 10% (другите са административни и граждански) и по 97% от тях се постигат 
осъдителни присъди. Въпросът е обаче, че тези 3% са точно знаковите дела. Няма съмнение, че прокуратурата се справя с 
делата за неплащане на издръжка, шофиране след употреба на алкохол и битовите свади. Има ли политически нюанс в 
някой процес обаче, държавното обвинение просто блокира - от некадърност или умишлено.  
Гешев казал още, че не може да дава указания на по-нискостоящите прокурори. И че прокурорите и следователите се 
ръководят само от съвестта си и закона, делата се разпределят на случаен принцип, а той не може да се намесва. 
Главният прокурор е посочил и че няма пречка самият той да бъде разследван. И дори е казал на евродепутатите, че е бил 
разпитван от специализираната прокуратура по сигнал на министъра (не става ясно кой министър, но вероятно става дума 
за сигнала на Бойко Рашков, б.а.). Наскоро спецпрокуратурата отказа да образува разследване по този сигнал. 
Срещата с Рашков: Главният прокурор е политически зависим 
Делегацията е отделила и час на служебния вътрешен министър Бойко Рашков. Той е обяснил, че вижда статута на 
главния прокурор като един основните проблеми за решаване в България от гледна точка на върховенството на закона. 
"Най-общо казано, той изрази съжаление за липсата на контрол върху главния прокурор. Според него главният прокурор 
смята, че полицията му е подчинена", пише в доклада. 
Рашков е обяснил на евродепутатите, че главният прокурор е независимата част от съдебната власт, назначава се от 
Висшия съдебен съвет, в който има политическа квота. И тази политическа зависимост обяснява защо срещу бившия 
премиер не е образувано разследване въпреки снимките и записите.  
Рашков коментира също и санкциите по закона "Магнитски". Според него службите в България не са си свършили работата 
добре. 
Служебният МВР шеф обяснява и че полицейското насилие по време на протестите миналото лято не е било разследвано 
адекватно. И вина за това имат правителството на Борисов и главният прокурор. И досега не е известно какво е свършила 
прокуратурата по разследването. Когато това лято временната парламентарна комисия от 46-ото НС изнесе записите за 
насилието зад колоните на Министерския съвет, бе обявено, че има повдигнати обвинения. Защо обаче повече от година 
това дело не може да бъде добутано до съд, не е ясно. Министърът смята още, че положителният натиск на ЕК върху 
България е твърде слаб.  
Минеков: Властимащите си купуват медии 
Евродепутатите са се срещнали още с неправителствения сектор, с журналисти, с главния редактор на "Труд" Петьо 
Блъсков, със служебния правосъден министър по това време Янаки Стоилов и с вицепремиера Атанас Пеканов, с 
генералния директор на БНТ Емил Кошлуков, с министъра на културата Велислав Минеков, с омбудсмана Диана Ковачева. 
Блъсков е направил презентация за свободата на медиите в България, наблегнал и на трудното положение на медиите 
в пандемията и на липсата на подкрепа от страна на правителството. 
Минеков им е обяснил как вместо да глоби Кошлуков за показания в ефир среден пръст, СЕМ е санкционирала БНТ и така 
са платили всички данъкоплатци. Той поставя под съмнение независимостта на СЕМ. Министърът е говорил за нуждата да 
бъдат изчистени т.нар. медийните услуги. Той е дал пример за отпуснати половин милион евро на телевизионни канали, 
за да се отразява положително министерството. Той вижда това като "купуване на съвест" във впечатляващ мащаб. 
Минеков е посочил още, че БНТ и БНР се управляват по същия начин, но свободата в тях е различна, затова и БНТ получава 
по-добро държавно финансиране от БНР. Той дава пример как програми са прекъсвани, за да бъде включван на живо 
бившият премиер Бойко Борисов. Делегацията е чула и твърдения за дезинформацията за ковид и ваксините в 
обществените медии. 
 
√ И Франция се устреми да прави конференция ЕС-Западни Балкани 
След България през 2018 г. такива усилия положиха Хърватия през 2020 г. и Словения през 2021 г. 
През юни 2022 г. ще се проведе европейска конференция за Западните Балкани, обяви френският президент Еманюел 
Макрон на Съвета на ЕС по време на представянето на приоритетите на Франция за шестмесечното ѝ председателство, 
което започва през януари 2022 г. 
"През юни организираме конференция за Западните Балкани. Този регион все още страда от противоречия и напрежение", 
заяви Макрон. „Не можем да изградим мир в Европа през следващите 50 години, ако оставим Западните Балкани в 
положението, в което се намират днес." 
Срещи на високо равнище ЕС-Западни Балкани бяха организирани по време на председатествата на България през 2018 г., 
на Хърватия - през 2020 г. и на Словения през 2021 г. Нито една от тези конференции не даде срок за присъединяване на 
страните от Западните Балкани в ЕС. От една година РС Македония дори не може да започне преговори, защото я спира 

https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/rashkov-dade-geshev-na-prokuror
https://www.segabg.com/hot/category-bulgaria/specprokuraturata-otkaza-delo-sreshtu-geshev-po-signala-na-rashkov
https://www.segabg.com/category-observer/5-neudobni-vuprosa-za-policeyskoto-nasilie
https://www.segabg.com/category-observer/5-neudobni-vuprosa-za-policeyskoto-nasilie
https://www.segabg.com/hot/category-media/emil-koshlukov-e-globen-3000-lv-zaradi-ministur-minekov
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българско вето заради нейния антибългаризъм срещу собствените ѝ граждани с българско самосъзнание и заради езика 
на омразата, който използва по отношение на България. 
ДРУГИ ПРИОРИТЕТИ 
Сред другите приоритети на френското председателство ще бъде промяната на правилата на Шенгенската зона, защитата 
на външните граници на ЕС, по-добрата координация в борбата с незаконната миграция.  
Париж ще настоява ЕС да си изработи "концепция за европейски стратегическ суверенитет". Това означава военно 
сътрудничество извън НАТО. Макрон смята, че всички европейци от 16 до 25 години трябва да преминават през 6-месечна 
"гражданска служба", като всеки ще има право да избира в какъв сектор да полага доброволен труд в полза на обществото. 
 
√ И държавните служители полагат извънреден труд 
Има ли и при държавните служители извънреден труд, както има по Кодекса на труда и какви  са компенсациите при 
тях? 
Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или 
на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време. Това е записано в 
действащия Кодекс на труда (КТ). Пак там е отбелязано и че извънредният труд е забранен. Веднага след това идват и 
изключенията. Според тях извънреден труд се допуска за извършване на работа във връзка с отбраната на страната, за 
извършване на работа от служители на Министерството на вътрешните работи, свързана с произвеждане на избори, 
изготвяне на експертизи и психологично подпомагане при оперативно издирвателни дейности и овладяване на критични 
ситуации, както и за друга работа, свързана със сигурността и опазване на обществения ред. 
Допуска се и за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, за извършване на неотложни 
обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, 
канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ,  за извършване на аварийно-
възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения. Извънреден труд може 
да има за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време, за 
извършване на усилена сезонна работа. 
И тук се стига и до това дали и при държавните служители има извънреден труд. Според Закона за държавния 
служител работното време е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Органът по назначаването 
може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който 
не може да бъде повече от 6 месеца. 
Веднага след това се казва, че при необходимост държавният служител е длъжен да изпълнява задълженията си и след 
изтичането на работното време, но без да се нарушават междудневната и междуседмичната почивка. За изпълнение на 
задълженията извън работното време държавният служител има право на допълнителен платен годишен отпуск в размер 
до 12 дни. Редът за изпълнение на задълженията извън работното време и начинът за конкретизиране на размера на 
допълнителния отпуск се определят от органа по назначаването. 
Законът за държавния служител говори и за извънреден труд. Той се полага от него извън установеното работно време, 
въз основа на мотивирана писмена заповед на органа по назначаването.  Относно допустимостта, продължителността, 
отчитането и заплащането на извънредния труд се прилагат съответните разпоредби на Кодекса на труда. 
Иначе при държавния служител работното време се определя в работни дни.  Разпределението на работното време се 
установява в устройствения правилник на съответната администрация. В администрации, в които организацията на труда 
позволява това, може да се установява работно време с променливи граници. Времето, през което държавният служител 
трябва задължително да бъде на работа в администрацията, се определя от органа по назначаването. 
В тези случаи извън времето на задължителното присъствие държавният служител може да отработва дневното работно 
време през определени дни в следващия или друг ден от същата работна седмица. Начинът на отчитането на работното 
време се определя с устройствения правилник на съответната администрация. 
Заложено е и че държавният служител има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малка 
от 12 часа.. Записано е и че той има право на седмична почивка от два последователни дни, които по принцип са събота и 
неделя. На държавния служител се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка. 
 
Мениджър 
 
√ Радев: Обществото доказа, че може да се противопостави на корупцията и авторитаризма 
Събитията в България през последната година доказаха, че демокрацията е дълбоко вкоренена в българското общество. 
То е жизнено и достатъчно силно да се противопостави на корупцията и авторитаризма, а хората са готови да отстояват 
гражданските си права. Институциите ни доказаха, че са способни да провеждат честни и свободни избори. Това заяви 
президентът Румен Радев, който участва в Срещата на върха за демокрацията по покана на президента на САЩ Джо 
Байдън, съобщават от прессекретариата на държавния глава.   
Срещата на върха за демокрацията се фокусира върху предизвикателствата пред демократичните общества, както и върху 
общите усилия за гарантиране на политическите свободи, прозрачното и отчетното управление, овластяването на 
гражданското общество, свободата на изразяване и независимостта на медиите.  
По-рано от Белия дом съобщиха, че вчера Байдън е разговарял с украинския президент Володимир Зеленски и с 
Букурещката деветка, група държави от източния фланг на НАТО – България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, 
Словакия, Унгария и Чехия. 
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В изказването си Радев открои предизвикателствата, които страната ни срещна след началото на прехода към изграждане 
на демократично общество преди 32 години. "Преходът от централно планирана към пазарна икономика може да доведе 
до дълбоки социални сътресения. У нас той не успя да изкорени бедността и породи емиграция и мащабна корупция", е 
посочил Румен Радев. 
Безнаказаните корупционни практики, концентрацията на медийна собственост и нарастващата обществена апатия през 
изминалите години държавният глава е определил именно като проявления на прехода, които създават и предпоставки 
за възход на нов тип авторитарно управление.  
"Енергията на гражданското общество от протестите през лятото на 2020 г. доведе до отхвърляне на компрометирания 
модел на управление и до появата на нови политически партии, които спечелиха доверието на гражданите", е посочил 
президентът. 
Румен Радев е приветствал активния обществен дебат, в който борбата с корупцията е определена като основен приоритет, 
както и за укрепване на независимостта на съдебната власт, за по-голяма отчетност на прокуратурата и качествен 
законодателен процес. 
Държавният глава е заявил, че отделните страни трудно могат да постигнат успех в борбата си за демокрация, ако разчитат 
единствено на собствените си възможности и е откроил основополагащите ценности и моралната насока за развитие на 
обществата, съдържащи се в Европейската конвенция за защита на правата на човека, както и достъпа на България до 
финансовата и техническа помощ, предоставена от нейните европейски и международни партньори. 
"Корупцията вреди както на страните, които са пряко ограбвани, така и на тези, които осигуряват убежище за придобитото 
по престъпен начин", е подчертал Румен Радев и е призовал за още по-активни общи действия в международен план за 
борба с корупцията. Държавният глава е откроил като пример подкрепата за българските граждани, изразена с 
резолюцията на Европейския парламент от м. г. по отношение на върховенството на закона в България, санкциите, 
наложени от администрацията на САЩ по закона "Магнитски", както и доверието, което демократичната общност у нас 
възлага на професионализма на Европейската прокуратура при разследването на корупцията и измамите с европейски 
средства.  
"По своя демократичен път България няма да пести усилия за ефективно преследване на корупцията, изграждане на 
отговорна администрация, гарантиране на медийната свобода и укрепване на доверието на гражданите в институциите. 
Никое постижение в сферата на върховенството на закона не бива да се приема за даденост", е заявил още в обръщението 
си на Срещата на върха за демокрацията президентът Румен Радев.   
 
√ Стефан Янев: Икономиката ни през последните шест месеца се развива добре 
Икономиката на България през последните шест месеца се развива добре, позитивно. Това заяви служебният премиер 
Стефан Янев по време на блицконтрола в парламента. Той отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС Делян Добрев за 
ниския икономически растеж на страната.  
"Сравненията на база тримесечие и моментна снимка не са най-точният показател. На годишна база тези цифри стават 
съвсем различни", отбеляза Янев. Той каза, че в началото на 2020 г. икономическият растеж също е бил позитивен. 
По думите му, прогнозите на експертите са, че на годишна база растежът ще е съизмерим с европейския - около 4%. По-
късно в изказването си той уточни, че данните на Националния статистически институт /НСИ/ и на БНБ са за 4,6% растеж.  
Служебният премиер коментира, че ефектът върху икономиката от високите цени на електроенергията е видим не само в 
България, но и навсякъде в Европа. На коментар на Добрев за външния дълг на страната, Стефан Янев заяви: "Задължение 
на парламента е, когато дебатира бюджета за 2022 г., да реши какъв дълг е необходимо да се поеме и кое е най-правилното 
решение". 
"Няма промяна в българската позиция за Република Северна Македония", заяви министър-председателят в служебния 
кабинет Стефан Янев в отговор на въпрос на Виктория Василев от "Има такъв народ" за позицията на страната ни за Северна 
Македония. 
"Няма нещо, което обществеността да не знае, включително вчера на МС приехме позиция на българското правителство, 
което ще бъде представена на Съвета по общи въпроси следващата седмица в Брюксел. Позицията на България за 
Република Северна Македония и целия регион на Западните Балкани е постоянна и неизменна. Нашата позиция е, че не 
само Република Северна Македония, а и Западните Балкани заслужават своето европейско бъдеще и България през 
годините е давала своя принос в подготовката на тези държави в техния път към европейското бъдеще", посочи Стефан 
Янев. 
Служебният министър-председател изрази надежда да се намери диалог със Северна Македония и да се преодолеят 
различията, за да може да се даде дата за първата конференция и да започнат преговорите на държавата с ЕС.   
 
√ Удължават срока за кандидатстване за мярката 60/40 за ноември и декември 
Агенцията по заетостта удължава до края на месец декември срока, в който работодателите могат да кандидатстват за 
компенсации за работещите по мярката 60/40 за месеците ноември и декември 2021 г. 
Кандидатстването за месец ноември ще е до края на декември 2021 г., а това за месец декември ще е до края на януари 
следващата 2022 г. 
От Агенцията обръщат внимание, че бизнесът трябва да спази определените крайни срокове. Подадените след тях 
документи не подлежат на проверка и оценка от комисиите в бюрата по труда. 
Актуализираните материали за информация на работодателите и процедура за кандидатстване, съдържаща условията, 
изискванията, реда и начина за кандидатстване, са публикувани на електронния сайт на Агенцията по заетостта, 
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в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта”. Запозналите се с публикуваните документи могат да получат 
допълнителна информация и във всяка дирекция „Бюро по труда” в страната. 
 
√ Как ще се заплаща трудът по празниците? 
Наближават коледните и новогодишни празници, а заради съвпадането на 25 и 26 декември с почивните събота и неделя 
и на 1 януари 2022 г. със събота, те ще бъдат общо с три дни повече. Но макар че този период е време за почивка, някои 
от хората ще работят през тези дни. Възниква въпросът дали служителите ще получат допълнително възнаграждение за 
работата през всички предстоящи празнични дни.  
Минимум двойно възнаграждение се полага само за работата през дните на официални празници (24, 25 и 26 декември, 
и 1 януари), а ако трудът в тези дни е и извънреден, надницата е четворна, уточняват от Главната инспекция по труда.  
За работата на т.нар. неприсъствени дни, с които се компенсира съвпадението на празниците с почивните, се заплаща по-
високо възнаграждение единствено ако трудът е извънреден, като увеличението е със 75%. 
За работещите по трудов договор на ненормиран работен ден работата в празничен, почивен или неприсъствен ден винаги 
е извънреден труд. Извънреден в тези дни е и трудът за работещите при подневно отчитане на работното време. В тези 
случаи работодателят трябва да възложи работата с нарочна заповед за извънреден труд, издадена поне 24 часа по-рано, 
с която работникът да е запознат срещу подпис. 
Ако работодателят е въвел сумирано отчитане на работното време, трудът в празничните и работни дни, положен по 
график, не е извънреден и не се заплаща с увеличение. В този случай работниците имат право на по-висока надница само 
за работата си през дните на официален празник, която трябва да е минимум двойна.  
 
√ Нови правила за присъственото обучение влизат в сила от 15 декември 
По-ниска квота на съгласие ще позволява присъствено обучение в клас. Всяка паралелка ще учи присъствено, ако 30% от 
учениците в нея искат да се върнат в клас с тестване или "зелен сертификат" – документ за ваксинация, преболедуване, 
наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване. Новото условие влиза в сила от 15 декември 
2021 г. Това решиха вчера Министерството на образованието и науката, синдикатите и работодателите в образователната 
система на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество. 
Досега, ако за 50% от учениците нямаше съгласие за тестване или "зелен сертификат", паралелката оставаше в електронно 
обучение, което ощетяваше желаещите да учат присъствено. Чрез намаляването на изисквания процент готови да спазват 
изискванията на здравните власти в училище ще се върнат повече деца, които сега са вкъщи заради отказа на своите 
съученици или на техните родители за изследване за COVID-19 веднъж в седмицата. 
Несъгласните с щадящите тестове ще продължат да се обучават от дистанция. Според насоките за обучение в условията на 
извънредна епидемична обстановка училищата ще осигуряват на тези деца и младежи синхронно или асинхронно 
обучение в зависимост от своите възможности. 
МОН поставя акцент върху присъственото обучение. Декларации за съгласие се приемат непрекъснато. Към момента 
тестове има за всички ученици в общините със заболяемост над 250 на 100 000 души. Всички учат присъствено без тестване 
в общините с по-ниска заболяемост. 
До Коледа няма да има други промени в режима за обучение в пандемични условия, обеща министърът на образованието 
и науката акад. Николай Денков. Той благодари на социалните партньори за конструктивния подход и сътрудничеството 
при осигуряването на безопасен присъствен процес в настоящите трудни епидемични условия. 
Социалните партньори подкрепиха предложението на МОН за бюджет на образователната система за 2022 г. Близо 5 млрд. 
лева са предвидените разходи за предучилищното и училищното образование за догодина. Към тазгодишните 4,446 млрд. 
лева (3,6% от БВП) са поискани допълнително още 834 млн. лева. Те ще обезпечат повишение на учителските заплати 
според ръста на средната работна заплата в страната, ще покрият съществуващи в момента дефицити и нови дейности по 
основните политики. 
В поискания допълнителен ресурс е разчетен и 20% ръст в стандартите за издръжка на един ученик и паралелка. Това се 
прави заради повишените режийни и други разходи, както присъщи, така и свързани с пандемията. 
МОН иска също повече средства за обхвата на 4-годишните деца в задължителна предучилищна подготовка. По-големи 
суми са предложени за подобряване на материална база, за дофинансиране на транспортни разходи на учениците, за 
обновяване на автопарка от училищни автобуси, за стипендии и за хранене на децата от задължителната предучилищна 
подготовка и учениците от I до IV клас.  
 
√ Акциите на още 100 топ световни компании се търгуват от вчера на БФБ 
Акциите на още 100 топ световни компании се търгуват от вчера на пазар BSE International на Българска фондова борса.  
Инвеститорите могат да избират измежду финансови инструменти от 19 страни, сред тях на биотехнологични компании 
като BioNTech SE, Moderna Inc, Novavax Inc. и CureVac N.V, гиганти в телекомуникациите и електрониката като Xiaomi Corp., 
Verizon Communications Inc, Samsung Electronics Co. Ltd., автомобилния концерн Porsche Automobil Holding SE и летищния 
оператор Fraport AG. 
Достъпни за търговия са и акциите на мултинационални енергийни компании като RWE AG и BP PLC, компании от сектора 
на фармацевтиката и медицинските технологии като Merck & Co. Inc, Carl Zeiss Meditec AG, Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG и 
технологични компании като Palantir Technologies Inc, Tencent Holdings Ltd, Snap Inc, TeamViewer AG, както и много други.  
"Интересът към търговията на международни компании-сини чипове до момента е причината да увеличим предлагането 
на този тип инструменти на БФБ. Акциите листнати на BSE International са постоянно котирани от маркетмейкър, което ги 

https://www.az.government.bg/pages/pms-151-2020-izm-s-pms-322-2021/
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прави лесно достъпна и ликвидна инвестиционна възможност за пазарните участници", каза доц. д-р Маню Моравенов, 
изпълнителен директор на БФБ.  
Това стана възможно благодарение на модерната технология за търговия на Deutsche Börse и нейната международна 
клиентска мрежа. Като глобален доставчик на пазарна инфраструктура, Deutsche Börse е едновременно технологичен 
партньор за други борси, а също така предлага на клиентите си като БФБ широка мрежа, която да ги подкрепя в техните 
проекти за развитие.  
Всички нови инструменти на BSE International са водещи в своя сектор, с международно представени структури, компании, 
които определят тенденциите в различни сектори на глобалната икономика.  
Пет месеца след старта на новия пазар BSE International, българските инвеститори вече могат да правят вложения в близо 
200 високоликвидни финансови инструмента.   
Страна по сделките на BSE International е TradeGate, която е маркет-мейкър по всички регистрирани на пазар BSE 
International емисии и ще осигурява ликвидност. Същинското прехвърляне на инструментите става в Clearstream Banking 
S.A., Люксембург между Централен депозитар и TradeGate. 
Централен депозитар води регистрите на притежателите на финансови инструменти при сделки сключени на БФБ.  
Повече информация за BSE International, можете да намерите на: https://www.bse-sofia.bg/bg/mtf-bse-international 
 
√ ЕИБ отпусна и третия финансов транш за интерконектора с Гърция 
Проектната компания ICGB, която отговаря за реализацията на междусистемната газова връзка Гърция-България /IGB/, 
получи третия транш от финансирането по линия на Европейската инвестиционна банка /EИБ/, съобщиха от компанията. 
Сумата в размер на 30 млн. евро е отпусната в началото на декември след завършена проверка от страна на ЕИБ на 
извършените дейности по реализацията на проекта за газова връзка с Гърция. 
Договорът с ЕИБ е подписан в края на 2019 г., като обезпечава финално финансирането на газопровода IGB. Банката отпуска 
финансиране в размер на 110 млн. евро като заем, който е обезпечен с държавна гаранция от българска страна. Сумата се 
дава на проектната компания на четири отделни транша, като преди всеки от тях ICGB преминава обстойна проверка както 
на документацията, така и на терен. Траншовете се одобряват за изплащане единствено при доказване на качествено 
извършени дейности и изпълнени доставки на оборудване, за да се гарантира пълен контрол и прозрачност при 
използването на отпуснатите средства. 
Предвижда се последният транш в размер на 19,9 млн. евро да бъде усвоен през второто тримесечие на 2022 г., като сумата 
ще покрие разходите по доставки на оборудване, се посочва в съобщението. 
По-рано, след подробен одит, ICGB получи одобрение и по второто междинно плащане от безвъзмездното финансиране 
от Европейската енергийна програма за възстановяване /ЕЕПВ/. Европейската комисия официално одобри без забележки 
второто междинно изплащане на стойност 16 503 254,24 евро, като средствата вече са получени. 
За изпълнението на проекта са отпуснати и общо 39 млн. евро безвъзмездно финансиране по Оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014 г.- 2020 г. Първият транш по ОПИК в размер на 28,5 млн. евро беше 
одобрен през пролетта на 2021 г., а второто одобрено плащане е в размер на 8,7 млн. евро. 
Към момента проектната компания получава положителни отзиви и по регулярните одити, които се изпълняват от 
независимата чуждестранна компания RSK Ltd. по линия на заемното финансиране от ЕИБ, допълват от ICGB. 
Проверките се провеждат на всеки три месеца както в строителната фаза, така и след въвеждането в експлоатация на 
газопровода, като основата им цел е да се удостовери, че проектът IGB се изпълнява при спазване на всички изисквания за 
опазване на околната среда в регионите по трасето на газопровода. 
Задълженията на ICGB по опазване на околната среда и защитените видове в районите по трасето са сред основните 
ангажименти, които компанията е поела пред ЕИБ, за да бъде одобрена за заемно финансиране. 
В рамките на независимите одити се проверява документацията по извършените строителни дейности и се правят 
посещения на терен, за да се проследи дали изпълнението на всички дейности отговаря на зададените екологични и 
социални норми. Към момента всички проверки са преминати успешно, без констатирани сериозни нарушения или 
отклонения от нормите. 
След въвеждане в експлоатация на газопровода са предвидени още два подобни одита.  
 
√ За първи път от 10 години Германия внася над 400 млн. евро в общия бюджет на НАТО 
Тази година Германия внася над 400 милиона евро в общия бюджет на НАТО за първи път от повече от десетилетие. Това 
се посочва в отговор на Министерството на отбраната в Берлин по искане на депутата от Бундестага от „Левица“ Севим 
Дагделен, с което разполага агенция DPA.  
Делът, който страните-членки на НАТО отделят за финансиране както на гражданския, така и на военния бюджет, се 
определя по специална формула, базирана на брутния национален продукт на страната. 
Според агенцията, Германия в момента покрива 16,34% от разходите на НАТО, които възлизат на около 2,581 милиарда 
евро. Така през 2021 г. сумата, която Германия трябва да внесе в съвместния бюджет на Алианса, е около 421 милиона 
евро. За сравнение: миналата година сумата бе 390 милиона евро, а през 2010 г. Германия похарчи 441 милиона евро за 
финансиране на Северноатлантическия алианс.  
Севим Дагделен остро разкритикува увеличаването на разходите на страната, свързани с покриването на разходите на 
НАТО. „Желанието да се нахрани НАТО с нарастващ дял на Германия в социално и политическо отношение е фатално. 
Вместо да продължава да увеличава заплахата от война в Европа чрез опасните политики за модернизация на НАТО, 
федералното правителство трябва да направи всичко по силите си, за да гарантира сигурност и стабилност, основани на 
взаимното разбиране и сътрудничество с Русия“, заключи Дагделен.  

https://www.bse-sofia.bg/bg/mtf-bse-international


20 

 

Бюджетът на НАТО се състои от две основни части – военни и граждански разходи. В началото на октомври генералният 
секретар на Алианса Йенс Столтенберг на пресконференция в Брюксел след заседание на Съвета на НАТО каза, че лидерите 
на блока ще одобрят нова стратегическа концепция на срещата на върха в Мадрид през 2022 г. В същото време той 
отбеляза, че документът ще подчертае важността от увеличаване на разходите за отбрана, допълнителни инвестиции за 
закупуване на нови оръжия, необходими за цялостната сигурност на НАТО. Разширяването на разходите за отбрана ще 
включва допълнителни средства за военния и гражданския бюджет на щаба на Алианса и допълнителни разходи за 
инфраструктура. 
 
√ Близо 50 млрд. евро от Фонда за възстановяване на ЕС ще отиде за проекти в образованието 
Почти 50 милиарда евро от Европейския фонд за икономическо възстановяване след пандемията, наречен "Следващото 
поколение на ЕС", ще отидат за проекти в областта на образованието. Това съобщи ръководителят на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен, изказвайки се на онлайн форум за образование, предава ТАСС. 
"Повече от 12% от средствата на Фонд "Следващото поколение на ЕС" ще бъдат насочени към образователните системи. 
Това е около 50 милиарда евро. По-специално, 19 страни от ЕС ще могат да предоставят на учениците и учителите 
електронни устройства. Например, Словакия възнамерява да увеличи броя на класните стаи, свързани с интернет, от една 
трета днес до 90% [след 7 години]“, каза тя. 
Фондът "Следващото поколение на ЕС" от 750 милиарда евро беше одобрен миналата година за период от 7 години. Тези 
средства ще бъдат привлечени като заеми чрез емисия на еврооблигации, които трябва да бъдат изплатени до 2052 г. 
 
√ И Великобритания няма да изпраща делегация на Олимпиадата в Пекин 
Великобритания се присъединява към дипломатическия бойкот на Олимпийските игри в Пекин, които стартират само след 
около два месеца. Страната, също както САЩ, Канада и Австралия, няма да изпрати официална делегация в китайската 
столица за зимното издание на спортния форум. 
Притиснат от двама депутати в парламента, Джонсън обяви решението на страната. „На практика ще има дипломатически 
бойкот на Зимните олимпийски игри в Пекин, не се очаква да присъстват министри и официални лица“, каза той, цитиран 
от „Ройтерс“. 
От Китай упрекнаха Великобритания и казаха, че премиерът се опитва да очерни Игрите. „Зимните олимпийски игри в 
Пекин са събиране на олимпийски спортисти и любители на зимните спортове по целия свят, а не инструмент за 
политическа манипулация за която и да е страната“, посочиха от посолството на азиатската държава в Лондон. 
В понеделник Щатите първи обявиха, че няма да изпратят официални представители на състезанието. За причина посочиха 
нарушаването на човешките права в Китай. Решението няма да ограничи присъствието на американски спортисти в Игрите. 
Канадският премиер Джъстин Трюдо също обяви, че няма да има делегация заради проблемите с правата на човека. От 
посолството на Китай в Канада отвърнаха в писмено изявление, че Канада и „шепа западни държави“ се ангажират с 
политически маневри и опитват да попречат на гладкото протичане на форума в Пекин. „Нескопосаното им представяне 
едва ли може да намери каквато и да било подкрепа и е обречено на провал“, казаха от посолството. Те обвиниха Трюдо 
във фалшиви твърдения. 
 
√ Смесени резултати на борсите в Европа 
Европейските акции записаха смесени резултати в ранните часове в четвъртък на фона на предпазлива търговия, докато 
инвеститорите анализират новините около новия вариант на коронавируса и изчакват ключови икономически данни от 
САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,14 пункта, или 0,03%, до 477,5 пункта.  Немският показател DAX се 
понижи с 26,86 пункта, или 0,17%, до 15 660,23 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 регистрира спад 
от 4,67 пункта, или 0,06%, до 7 332,38 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 2,93 пункта, или 0,04%, до 7 017,5 
пункта. 
Глобалните пазари поддържат възходяща траектория през последните няколко дни, тъй като търговците очакват, че 
икономическото въздействие на варианта Омикрон няма да е толкова сериозно, колкото се смяташе първоначално. 
Бенчмаркът STOXX 600 е на път да запише най-големия си седмичен ръст от месец март, ако позитивната тенденция се 
запази до края на седмицата. 
Въпреки това някои експерти призовават за предпазливост, тъй като все още не разполагаме с всички факти за варианта. 
До момента той е открит в 57 страни по света. 
Междувременно главният изпълнителен директор на Pfizer Алберт Бурла заяви, че хората може да имат нужда от четвърта 
доза ваксина по-рано от очакваното. Производителят на ваксини сподели в сряда резултати от първоначално проучване 
на новия вариант, според което трета доза на ваксината на Pfizer и BioNTech неутрализира Омикрон. 
Фокусът на инвеститорите е върху данните за заявленията за помощи при безработица през последната седмица, които 
ще бъдат публикувани днес. Икономистите очакват подадените за първи път заявления да са били 211 хил. Инвеститорите 
чакат и да данните за инфлацията в САЩ в петък и серията от срещи на водещи централни банки през след следващата 
седмица. 
Междувременно акциите на Deutsche Bank поевтиняха с 1,95%, след като „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че 
Министерството на правосъдието на САЩ е посочило, че банката не е съобщила на прокурорите за вътрешна жалба в 
отдела за устойчив инвестиционен бизнес на нейното подразделение за управление на активи. 
Цената на книжата UniCredit се повиши със 9,13%, след като банката заяви, че си е поставила за цел да увеличава нетната 
си печалба средно с по 10% на година до 2024 г. 
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Акциите на френската компания за управление на отпадъците и водите Veolia поскъпнаха с 1,53%, след като в медиите се 
появи информация, че тя ще получи одобрение от антимонополния орган на ЕС за сливането си със Suez, което се оценява 
на 13 млрд. евро. Цената на книжата на Suez се повиши с 0,10% 
Оптимизъм в САЩ 
Американските борсови индекси записаха повишения в сряда, докато инвеститорите продължават да залагат на това, че 
влиянието на новия вариант на коронавируса върху икономиката няма да е толкова тежко, колкото се очакваше 
първоначално, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 35,32 пункта, или 0,1%, до 35 754,75 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 14,46 пункта, или 0,31%, до 4 701,21 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напреднс със 100,07 пункта, или 0,64%, до 15 786,99 пункта. 
Възстановяването на индексите се дължи отчасти на новината, че според първоначално прочуване на Pfizer и BioNTech 
трета доза ot ваксината им срещу COVID-19 има способността да неутрализира варианта Омикрон. От двете компании също 
така заявиха, че две дози са достатъчни за защита от тежко протичане на заболяването. 
На този фон акциите на компаниите, свързани с пътуванията, продължиха поскъпването си. Цената на книжата на 
Norwegian Cruise Line се повиши с 8,20%, записвайки най-голям ръст в S&P 500. Акциите на Carnival и Royal Caribbean 
поскъпмаха с 5,46% и 5,21%. 
Акциите на авиокомпаниите и операторите на казина също поскъпнаха, като цените на книжата на United Airlines и Las 
Vegas Sands се повишиха съответно с 4,24% и 4,42%. 
Цената на книжата на PagerDuty скочи с цели 11,23%, след като IT компанията представи по-добри от очакваното насоки 
за приходите за настоящето тримесечие. 
Акции на Meta Platforms поскъпнаха с 2,4%, след като компанията съобщи, че ще позволи на служителите си да отложат с 
три до пет месеца завръщането си в офиса, което бе насрочено за края на януари. 
Акциите на Apple поскъпнаха с 2,28%, след като UBS потвърди своя рейтинг въпреки притесненията около търсенето на 
iPhone 13. 
На пазара се отразиха и данните на Министерството на труда, според които броят на работниците, напуснали работата си 
през заради недоволство от условията или откриване на по-добри възможности другаде, е намалял с 4,7% през октомври. 
Акциите се възстановяват тази седмица след разпродажбите от предходната, предизвикани от страховете около варианта 
Омикрон и възможността Федералният резерв да затегне паричната си политика по-скоро от очакваното. 
След печалбите от тази седмица Dow вече е само на 2,2% под рекордната си стойност, а Nasdaq – на около 2,6%. 
Ръст в Азия 
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в четвъртък, докато инвеститорите 
продължават да следят развитията около варианта Омикрон, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 135,15 пункта, или 0,47%, до 28 725,47 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 35,47 пункта, или 0,98%, до 3 673,04 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite напредна с 21,87 пункта, или 0,87%, до 2 543,16 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng регистрира ръст от  257,99 пункта, или 1,08%, до 24 254,86 пункта. Акциите на технологичните гиганти Alibaba, 
Baidu, Meituan и Tencent поскъпнаха съответно с 2,32%, 1,52% ,0,73% и 1,20%. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi напредна с 27,77 пункта, или 0,93%, до 3 029,57 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 се понижи с 20,9 пункта, или 0,28%, до 7 384,5 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира спад от 3,01 пункта, или 0,48%, до 618,72 пункта. BGBX40 се понижи с 1,10 пункта, или 0,78%, до 139,06 пункта. 
BGTR30 изтри 3,16 пункта от стойността си, или 0,47%, достигайки ниво от 665,87 пункта. BGREIT се понижи с 0,27 пункта, 
или 0,16%, до 164,03 пункта. 
 
√ Цената на газа в Европа падна до $1150 за 1000 куб. м 
Цената на газа в Европа по време на борсовата търговия в четвъртък падна до $1150 за 1000 куб.м. на фона на нарастващите 
номинации за доставка на гориво от Норвегия. Това показват данните от търговията на Лондонската междуконтинентална 
борса (ICE), предава ТАСС.  
В края на търговията цената на януарските фючърси на TTF хъба в Холандия падна до $1151 за 1000 кубически метра или 
98,3 € за MWh (въз основа на текущия обменен курс EUR/USD, цените на ICE са представени в евро за MWh). 
Общият спад на цената на газа в Европа спрямо цената на затваряне предния ден надхвърля 3%. 
Причината за спада на цените може да е ръстът на номинациите за доставка на газ от Норвегия за Европа. През деня те са 
се увеличили с 19% - до 350,1 млн. куб. м. на ден след рязък спад до 293,3 млн. куб. м. в сряда, следва от данните на 
службата Gassco. Преди 2 дни цената на газа в Европа се беше фиксирала на около $1200 за 1000 куб.м.  
По-рано ръководителят на отдела на "Газпром" Александър Иванников каза, че холдингът не очаква забележим спад в 
цените на газа в Европа през следващите месеци, но цената му около 1000 долара за 1000 куб. м. не е стабилна. 
 
√ Петролът се насочва към първи седмичен ръст от октомври 
Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в петък, но са на път да запишат най-големият си седмичен ръст от края 
на август насам, следвайки отслабването на опасенията около потенциалното въздействие на новия вариант на 
коронавируса върху глобалния икономически растеж и търсенето на гориво, предаде Ройтерс. 
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Към 8:45 часа българско време сортът Брент поевтиня с 0,37 долара, или 0,50%, до 70,60 долара за барел, следвайки спад 
от 2% предходната сесия. Цената на американският лек суров петрол WTI се понижи с 0,34 долара, или 0,48%, до 70,60 
долара за барел, след като в четвъртък загуби 1,9% от стойността си. 
И двата бенчмарка са на път да запишат на 6-процентов седмичен ръст – първо повишение за седемдневен период от 
седем седмици насам. 
По-рано през седмицата петролният пазар възстанови около половината от загубите, които понесе след откриването на 
варианта Омикрон в края на ноември, благодарение на ранните прочувания, които показват, че той може да не е толкова 
опасен, колкото се очакваше. 
„Страховете от Омикрон отшумяват... и апетитът за риск се връща“, каза Хауи Лий, икономист от OCBC Bank, добавяйки, че 
тъй разпродажбите на петрола през последните две седмици може да доведат до появата на търсачи на изгодни цени, 
които да се включат на пазара. 
Той обаче предупреждава, че пазарът все още не е извън опасност от свиване, тъй като продължава да има известно 
безпокойство от това дали Омикрон няма да накара някои страни да наложат ограничения на пътуванията по време на 
празничния сезон. 
По-силният долар, който се покачва преди публикуването на данните за инфлацията в САЩ по-късно днес, също натежа 
върху цените на петрола. По-силният долар обикновено се отразява негативно на изкупуването на суровини, които се 
търгуват в щатската валута, като например петрола, тъй като те стават по-скъпи за притежателите на други валути. 
Очаква се данните за инфлацията да доведат до тласък за повишаване на лихвите в САЩ още през март 2022 г. 
 
√ Еврото се задържа на прага от 1,13 долара 
Курсът на еврото днес се задържа на прага от 1,13 долара, съобщиха германски финансови издания. 
В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се разменяше за точно толкова, 
колкото и вчера при закриването на сесията. 
Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1311 долара. 
 
√ Ердоган: Имайте доверие в икономическия модел на правителството 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за доверие в новия икономически модел, като заяви, че е необходимо 
да бъде развит потенциалът на страната, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА. 
Новият икономически модел на правителството на Ердоган дава приоритет на растежа на икономиката, инвестициите и 
износа заедно с ниски лихвени проценти. 
"Ние си поставяме за цел траен просперитет, трайна стабилност", каза Ердоган пред репортери в Анкара след продължило 
над 2 часа заседание на кабинета в сряда вечерта. "Спасението на Турция се основава на развитието на собствените 
ресурси, а не на рецепти, налагани от интересите на глобалните играчи. Техният манталитет иска да попари икономиката 
с високи лихви, да я свие и следователно да намали заетостта", посочи още той. 
Президентът поиска от народа да се довери на плана на правителството и инвестициите, особено хората, които съхраняват 
парите си в банки. 
"Знаем накъде вървим, моля нашия народ да бъде търпелив", добави Ердоган. 
Държавният глава направи това изказване, след като миналия месец Обединените арабски емирства отпуснаха 
инвестиционен фонд на Турция в размер на 10 млрд. долара. Турция и ОАЕ подписаха също така споразумения за 
двустранно сътрудничество в множество сфери, включително търговия, енергетика, околна среда, напомня Анадолската 
агенция. 
Ердоган изрази увереност, че Турция ще завърши 2021 г. с двуцифрен икономически растеж. 
"Вярвам, че цените на енергията и храните ще се регулират", каза още той. "С по-ниски лихвени проценти и стабилност на 
валутния курс ще активизираме производството и заетостта", добави турският лидер. 
Президентът заяви също, че правителството ще бъде безмилостно по отношение на онези, които се запасяват и 
облагодетелстват от растящите цени на стоките. Според него инфлацията е резултат от алчност и от цената на вноса. 
Специално внимание на заседанието на Министерския съвет е било обърнато и на размера на минималната заплата на 
фона на протичащите обсъждания за нейния размер за следващата година. За трети път този месец вчера е заседавала 
Комисията за определяне на минималната заплата, съставена от представители на работниците, работодателите и 
правителството, с цел да бъде определен размерът на минималното възнаграждение на труда в Турция през 2022 г. Вчера 
се очакваше след заседанието да бъдат огласени първите числа, за които се преговаря между работници и работодатели. 
Турската лира изгуби 2,6 процента от стойността си в сряда преди изказването на Ердоган, като стойността й достигна 13.73 
спрямо щатския долар. От началото на годината националната валута на Турция е изгубила 46 процента от стойността си 
спрямо долара, достигайки исторически минимум от 14.0 миналата седмица, посочва Ройтерс. 
Вчера сутринта лирата се търгуваше при курс 13.69 за долар, съобщи турската частна телевизия НТВ. 
 
√ Euler Hermes: Проблемите с веригите на доставки ще бъдат облекчени през втората половина на 2022 г. 
Проблемите с глобалната верига на доставки може да продължат до втората половина на следващата година. Това се казва 
в публикуван днес доклад на застрахователя на търговски кредити Euler Hermes, цитиран от Си Ен Би Си. 
Според Euler Hermes нарастването на броя на заразените с коронавирус в редица региони, политиката на Китай за „нулев 
ковид“ и очакваната търговска волатилност по време на Лунната нова година ще допринесат за продължаващите 
проблеми с доставките. 
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Мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 могат да повлияят на производствените и транспортните 
операции, влошавайки тези проблеми. Анализаторите по-рано предупреждаваха, че новият вариант Омикрон, може да 
нанесе нов удар върху веригите за доставки. 
Авторите на доклада обаче подчертават че проблемите с веригата на доставки ще отслабнат през втората половина на 
2022 г. по три причини: 
1. Потребителското търсене достигна своя връх 
Потребителите вероятно ще продължат да купуват стоки на по-високи цени, но според застрахователя търсенето вече е 
достигнало своя пик. 
В доклада се отбелязва, че макар допълнителните спестявания, натрупани по време на пандемията, все още да не са 
изчерпани, търсенето ще се нормализира постепенно. 
„Впечатляващото пренасочване на разходите на домакинствата към (трайни) стоки, а не услуги, в контекста на 
блокиранията, би трябвало да бъде много по-плахо занапред, дори при сценария на разпалване на нови огнища на COVID-
19”, посочват от Euler Hermes 
2. Запасите се връщат към нивата, наблюдавани преди пандемията  
След като намалиха запасите в началото на 2020 г., производителите побързаха да възстановят инвентарите си, за да се 
справят с безпрецедентното възстановяване на търсенето, се отбелязва в доклада. 
„Добрата новина е, че спешността от възстановяване на запасите очевидно достигна своя връх през последните месеци... 
и в повечето сектори нивото на запасите вече е над дългосрочните средни стойности отпреди кризата“, се казва в доклада. 
Euler Hermes също наблюдава повече капиталови разходи в САЩ, което би помогнало за увеличаване на производствения 
капацитет в отговор на по-високото търсене. За сравнение, Европа разчита на „по-високи от нормалното нива на 
използване на капацитета“, за да произвежда повече. 
„Виждаме потенциал за наваксване на инвестициите в Европа през 2022 г. (и по-късно в производствения капацитет), като 
се имат предвид благоприятни условия за финансиране“, пишат авторите на доклада. 
„Без увеличаване на производствения капацитет и инвестиции в пристанищната инфраструктура, нормализирането на 
доставките в Европа може да бъде отложено след 2022 г., тъй като търсенето остава високо“, се добавя в доклада. 
3. Увеличен транспортен капацитет 
Проблемите с морския транспорт също се очаква да отслабнат през втората половина на 2022 г., тъй като капацитетът се 
увеличава, отбелязват от Euler Hermes. 
Цената на морския транспорт може да остане завишна през следващата година, но капацитетът се очаква да се увеличи, 
тъй като световните поръчки за нови контейнеровози достигнат рекордни нива, възлизащи на 6,4% от съществуващия флот, 
посочва застрахователя. 
„Бързо нарастващите поръчки за нови транспортни капацитети... трябва да започнат да функционират към края на 2022 г., 
което ще  облекчи проблемите с доставките“, се казва в доклада. 
Около 17 милиарда долара също се предвижда да бъдат изразходвани за пристанищна инфраструктура и водни пътища в 
САЩ, което трябва да помогне за намаляване на задръстванията 
Ръст на световната търговия 
Докладът също така прогнозира, че обемът на световната търговия ще нарасне с 5,4% през 2022 г. и 4% през 2023 г., 
следвайки ръст от 8,3% през 2021 г. 
Търговските дисбаланси обаче може да се влошат. Прогнозите на Euler Hermes предполагат, че САЩ ще регистрират 
рекордно висок търговски дефицит, докато Китай ще отчете рекордно висок търговски излишък. 
През следващите няколко години Азиатско-Тихоокеанският регион ще продължи да бъде основният победител по 
отношение на експортните печалби, докато секторите на енергетиката, електрониката, машините и оборудването трябва 
да продължат да се представят по-добре през 2022 г. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- На финалната права: след общата лидерска среща и в очакване на окончателния вариант на коалиционното 
споразумение - какъв ще е механизмът на управление? 

- Какви са новите правила за присъствено обучение и докога ще стигнат тестовете за учениците - отговорите от 
служебния министър на образованието и науката Николай Денков. 

- Спорът в парламента и в обществото за зеления сертификат - за правилата и спазването им. Говори адвокат 
Мария Шаркова. 

- Денислава и Мартин - за подготовката, емоциите и очакванията преди големия финал на Детската Евровизия в 
Париж. 

- Вирусолозите за "Омикрон" - каква е защитата и разпространението на новия вариант? 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- В очакване на кабинета „Петков". Какво ще е управлението на бъдещата коалиция? Коментар на Мира Баджева, 
Николай Хаджигенов и Стойчо Стойчев. 

- Критики от Европа. Ще останем ли без пари по плана за възстановяване? В студиото - вицепремиерът Атанас 
Пеканов. 
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- Бившата "Мисис България" и състезател по конна езда Екатерина Велчева в битка за детето си. Защо от дни 
наред няма връзка с 4-годишната си дъщеря? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Пълзи руска измама с лепенки за деактивиране на "чипове" от ваксината 
в. 24 часа - Никой не иска да е здравен министър след Стойчо Кацаров - съветват Сербезова да откаже поста 
в. Монитор - Жилищата поскъпват с 10% догодина 
в. Монитор - КПКОНПИ влезе в здравното министерство за ученическите тестове 
в. Телеграф - Бейби бум в пандемията 
в. Труд - Соцпленум благославя брак по сметка с ПъПъ 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Средната пенсия стига 583 лв. догодина, от 1 юли вдигат всички с 6,1 % 
в. 24 часа - БСП дописа споразумението, днес казва "да", до края на седмицата коалицията сформирана 
в. Монитор - Първите 51 км от "Хемус" ще са готови през 2024 г. 
в. Телеграф - Главният прокурор Иван Гешев: Изправени сме пред политически опити за пробив в законността 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Атанас Пеканов, служебен вицепремиер по управление на европейските средства: Ако не се разберем за 
реформи в БЕХ и в правосъдието, няма да има авансово пари 
в. 24 часа - Наталия Митева, мениджър за образование и социално въздействие в "Телелинк бизнес сървисиз": Учителят е 
вече образователен мениджър - дизайнер на урока, специалист поподкрепа на тревожните от COVID деца 
в. Монитор - Любомир Попйорданов, председател на УС на "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в 
България": Помощта за екскурзоводите може да не бъде усвоена 
в. Телеграф - Христина Христова, бивш социален министър: Време е таванът на пенсиите да отпадне 
в. Труд - Д-р Любомир Канов, психиатър, пред "Труд": Репресиите срещу "Труд" са отблъскващи и отвратителни 
в. Сега - Ако се отпуснем и за миг, борисовщината може да се върне 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Икономиката - с 4-ма министри при Луканов, 2-ма при Костов едно супер-министерство при Станишев 
в. Монитор - Социален дъмпинг: Пак ще готвим българските младежи за чуждите пазари на труда 
в. Телеграф - Правете деца във време на криза! 
в. Труд - Да ви разкажем какво се случва в медиите 
в. Сега - Петте сили на Кирил Петков 
в. Сега - Бъдещото правителство е с приличен състав и тежка структура 
 
√ Предстоящи събития на 10 декември 
София. 

- От 10.00 ч. Министерски съвет ще проведе редовно заседание. 
- От 10.00 ч. в зала „Триадица" на Гранд хотел „София" ще се състои кръгла маса „32 години от промените, 32 години 

СДС". 
- От 11.00 ч. във Виваком Арт Хол Оборище 5 (ул. „Оборище" 5) ще се проведе пресконференция на тема „Достъп 

до здравна грижа за пациентите с диабет по време на пандемията от COVID-19". 
- От 18.00 ч. в Галерия Credo Bonum ще бъде открита самостоятелната изложба на Ларс Нордби Astroturfing ad 

Hockery. 
София/ с. Лозен. 

- От 10.30 ч. в сградата на НАСЕКОМО (ул. Съединение № 299) ще се проведе разговор с Ксавие Марсенак, 
съосновател на НАСЕКОМО, и с мениджърския екип на компанията. 

*** 
Бургас 

- От 17.30 часа в Държавен куклен театър - Бургас ще започне „Принцесите и змеят"л 
*** 
Добрич. 

- От 11.00 ч. на сцената на пл. „Свобода" ще се състои съвместен концерт на Духов оркестър - Добрич с диригент 
Стоян Монов и Духов оркестър - Търговище с диригент д-р Росица Бояджиева. 

*** 
Стара Загора. 

- От 19.00 ч. в Оперния театър ще се състои концерт на Светлин Русев и Ивайло Кринчев с участието на Оркестър на 
Държавна опера - Стара Загора. 

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

