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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
ТВ Европа 
 
√ Васил Велев: Ще поискаме от новия кабинет да възстанови ¾ от разликата между прогнозната и текущата цена на тока 
за бизнеса 
„Ще поискаме от новия кабинет да възстанови ¾ от разликата между прогнозната и текущата цена на тока за бизнеса“. 
Това каза в предаването „Европа сутрин“ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил 
Велев. Според него пари за подобна мярка има, тъй като само за месеците ноември и декември АЕЦ „Козлодуй“ е 
генерирал печалба от над 600 млн. лева. 
Повече информация вижте във видеото. 
 
БНТ 
 
√ "За" и "Против" съкращенията на държавни служители 
Правителството вече е с ясен състав, но новият бюджет беше отложен за приемане за януари догодина. Засега от 
публичните разговори е ясно, че ще се повишат, минималната работна заплата, майчинството за втората година и 
пенсиите. Все още бъдещите управляващи отричат нуждата от нов 10-милиарден дълг, какъвто беше заложен в проекта за 
бюджет на служебния кабинет, но въпреки това очакват 4.5% дефицит. На глас беше изговорена и заявката за 15% 
съкращения в бюджетната сфера. 
От КНСБ обявиха, че са готови на протест, ако има 15% съкращения на държавни служители. Според тях освобождаването 
на 30 000 души ще увеличи шоково безработицата и ще натовари социалната система. 
30 000 души са в момента 1/5 от общото равнище на безработните в цяла България. Това е шоково вдигане. 
Първоначалните дебати бяха 30 000 до края на мандата, сега станаха до следващата година, каза Любослав Костов 
- директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ. 
Информацията за бъдещи съкращения обяви съпредседателят на "Продължаваме промяната" и предложен от тях за 
финансов министър Асен Василев. В същото време политическата формация даде заявка за увеличаване на броя на 
министерствата. 
В този смисъл е хубаво да спре популизмът на българските управляващи, както и предходните, впрочем, така и тези, 
които се очаква да дойдат и да спрат да лъжат, че ще намалят още повече държавната администрация. Няма накъде, 
каза Ваня Григорова - икономически съветник на КТ "Подкрепа". 
Работодателите се обявиха "за" идеята да бъдат съкратени държавни служители. 
Една трета от тези 30 000 души всъщност са пенсионери и могат да работят като консултанти със сигурен доход - 
пенсия. Може би 1/3 са незаети места, така че тези, които биха били ефективно съкратени са от порядъка на 
десетина хиляди, каза Васил Велев - председател на АИКБ. 
КНСБ и КТ "Подкрепа" се обявиха и против удължаване на мярката за намалено ДДС от 20% на 9% за някои стоки и услуги 
до края на пандемията. 
Там основната идея е да се удължи мярката за диференцирано ДДС за ресторантьорския бизнес и хотелиерския. 
Според нас това ощетява държавния бюджет, тъй като в момента вече минимум 250 млн. лв. са загубени, с това 
удължение най-вероятно още толкова, каза Любослав Костов - директор на Института за социални и синдикални 
изследвания на КНСБ. 
Междувременно от БСП възразиха срещу текстове в коалиционното споразумение, касаещи социалната сфера. Лидерът 
на партията предизвика спешна среща на евентуалните коалиционни партньори. След нея Корнелия Нинова увери, че няма 
повече неясноти и противоречия по социалния пакет в документа. 
Уточнихме всичко в законодателната програма. Да, както казах сутринта, ние имахме забележки по 
законодателната програма в социалната сфера, но всичко е решено и е разположено в бюджетирането за догодина, 
каза Корнелия Нинова - лидер на БСП за България. 
Как ще продължи социалното партньорство между новите управляващи, работодателите и синдикатите - ще покажат 
следващите седмици, не много леки, както неведнъж подчертаха в анализите си политически и икономически 
наблюдатели. 
Темата изправи синдикатите и бизнеса едни срещу други – вижте дискусията в студиото на "Говори сега" между 
Кремена Атанасова от КТ „Подкрепа“ и Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
 

https://www.tvevropa.com/2021/12/vasil-velev-shte-poiskame-ot-noviya-kabinet-da-vazstanovi-ot-razlikata-mezhdu-ponosimata-i-tekushtata-tsena-na-toka-za-biznesa/
https://bntnews.bg/news/za-i-protiv-sakrashteniyata-na-darzhavni-sluzhiteli-1178337news.html
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АИКБ 
 
√ АИКБ ОТЧЕТЕ ЛЕК РЪСТ НА СИВАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ 
За първи път Асоциацията представи и нов под-индекс „Заетост на светло“. 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчете лек ръст на сивата икономика за 2020 г. спрямо година по-
рано. Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциацията измерва светлата част на българската 
икономика, е 77,49 пункта, при 78,54 през 2019 г. 

От АИКБ отчитат, че през 2020 г. основните 
причини, довели да минималния ръст на сивата 
икономика, се дължат на Ковид кризата. Сред 
основните причини за ръста на сивата 
икономика са практики, породени на трудовия 
пазар. За Асоциацията предприетите от 
правителството мерки за подкрепа на заетостта 
са довели до изсветляване на част от сивите 
практики в някои сектори, докато в други 
заради липса на подкрепа са подействали 
точно обратното. Сред негативните фактори 
АИКБ отбелязва поредното административно 
повишаване на минималната работна заплата, 

което е довело до „избуяване“ на нови сиви практики, лошо конструираното пенсионно осигуряване, което не стимулира 
по никакъв начин внасянето на осигуровки върху реалните доходи, в т.ч. минимална пенсия близка до медианната и 
максимална пенсия по-малка от съответстващата на максималния осигурителен доход. 
За първи път АИКБ следи и измерва и втори индекс – „Заетост на светло“. Той има същия характер и компоненти като 
Композитния индекс „Икономика на светло“. Чрез него във фокуса на изследванията попада трудовия пазар, при който 
през годините са се откроявали едни от най-съществени проблеми, при това с дълготраен ефект върху националната 
икономика. За 2020 г. стойността му е 78,31 пункта. За да се направи сравнение под-индексът е изчислен и за 2019 г., когато 
е бил 78,87 пункта. 
„Трябва да се полагат усилия, за да възстановим тенденцията за намаляване на дела на сивата икономика. Това може да 
стане само чрез непрестанното прилагане на мерки за насърчаване на доброволното изпълнение, намаляване на 
административните тежести и засилване на връзката „данък/осигуровка – публична услуга“ от една страна и за 
санкциониране на нарушенията от друга, чрез които България да достигне средните за Европейския съюз нива“, заяви 
председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Повече от десет години АИКБ изчислява Композитният индекс „Икономика на светло“, чиято цел е да се опознаят 
различните проявления на сивата икономика и да се стимулират политиките за нейното ограничаване. От началото на 
изчисленията до момента Индексът нараства, като единствената година преди 2020 г., през която е отчетен спад от 1,2 
пункта, е 2014 г. 
В началото на 2022 г. АИКБ стартира ново проучване за изчисляване на двата индекса като очаква стабилизиране и 
постепенното им повишаване в следващите години на база очаквания ръст на българската икономика. 
Двата индекса се изчисляват по проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ съфинансиран от ЕСФ чрез ОПРЧР 2014 -2020 г. 

 
Повече информация може да намерите в презентацията. 
 
БТА 
 
√ АИКБ отчете лек ръст на сивата икономика в България 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчете лек ръст на сивата икономика за 2020 г. спрямо година 
по-рано. Композитният индекс "Икономика на светло", чрез който Асоциацията измерва светлата част на българската 
икономика, е 77,49 пункта, при 78,54 през 2019 г., съобщиха от АИКБ. 
От АИКБ отчитат, че през 2020 г. основните причини, довели да минималния ръст на сивата икономика, се дължат на ковид 
кризата. Сред основните причини за ръста на сивата икономика са практики, породени на трудовия пазар. За Асоциацията 
предприетите от правителството мерки за подкрепа на заетостта са довели до изсветляване на част от сивите практики в 
някои сектори, докато в други заради липса на подкрепа са подействали точно обратното. Сред негативните фактори АИКБ 
отбелязва поредното административно повишаване на минималната работна заплата, което е довело до "избуяване" на 
нови сиви практики, лошо конструираното пенсионно осигуряване, което не стимулира по никакъв начин внасянето на 
осигуровки върху реалните доходи, в т.ч. минимална пенсия близка до медианната и максимална пенсия по-малка от 
съответстващата на максималния осигурителен доход. 
За първи път АИКБ следи и измерва и втори индекс - "Заетост на светло". Той има същия характер и компоненти като 
композитния индекс "Икономика на светло". Чрез него във фокуса на изследванията попада трудовият пазар, при който 
през годините са се откроявали едни от най-съществените проблеми, при това с дълготраен ефект върху националната 

https://bica-bg.org/wp-content/uploads/2021/12/Presentation-10.12.2021_KI.pdf
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икономика. За 2020 г. стойността му е 78,31 пункта. За да се направи сравнение, подиндексът е изчислен и за 2019 г., когато 
е бил 78,87 пункта. 
"Трябва да се полагат усилия, за да възстановим тенденцията за намаляване на дела на сивата икономика. Това може да 
стане само чрез непрестанното прилагане на мерки за насърчаване на доброволното изпълнение, намаляване на 
административните тежести и засилване на връзката "данък/осигуровка - публична услуга" от една страна и за 
санкциониране на нарушенията от друга, чрез които България да достигне средните за Европейския съюз нива", е заявил 
председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
 
Investor.bg 
 
√ Лек ръст на сивата икономика в България отчете АИКБ 
За първи път Асоциацията представи и нов подиндекс „Заетост на светло“ 
Лек ръст на сивата икономика за 2020 г. спрямо година по-рано отчете Асоциация на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). 
Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциацията измерва светлата част на българската икономика, е 
77,49 пункта, при 78,54 през 2019 г. 
От АИКБ отчитат, че през 2020 г. основните причини, довели да минималния ръст на сивата икономика, се дължат на Ковид 
кризата. Сред основните причини за ръста на сивата икономика са практики, породени на трудовия пазар. За Асоциацията 
предприетите от правителството мерки за подкрепа на заетостта са довели до изсветляване на част от сивите практики в 
някои сектори, докато в други заради липса на подкрепа са подействали точно обратното. 
Сред негативните фактори АИКБ отбелязва поредното административно повишаване на минималната работна заплата, 
което е довело до „избуяване“ на нови сиви практики, лошо конструираното пенсионно осигуряване, което не стимулира 
по никакъв начин внасянето на осигуровки върху реалните доходи, в т.ч. минимална пенсия близка до медианната и 
максимална пенсия по-малка от съответстващата на максималния осигурителен доход. 
За първи път АИКБ следи и измерва и втори индекс – „Заетост на светло“. Той има същия характер и компоненти като 
Композитния индекс „Икономика на светло“. Чрез него във фокуса на изследванията попада трудовия пазар, при който 
през годините са се откроявали едни от най-съществени проблеми, при това с дълготраен ефект върху националната 
икономика. За 2020 г. стойността му е 78,31 пункта. За да се направи сравнение под-индексът е изчислен и за 2019 г., когато 
е бил 78,87 пункта. 
„Трябва да се полагат усилия, за да възстановим тенденцията за намаляване на дела на сивата икономика. Това може да 
стане само чрез непрестанното прилагане на мерки за насърчаване на доброволното изпълнение, намаляване на 
административните тежести и засилване на връзката „данък/осигуровка – публична услуга“ от една страна и за 
санкциониране на нарушенията от друга, чрез които България да достигне средните за Европейския съюз нива“, заяви 
председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Повече от десет години АИКБ изчислява Композитният индекс „Икономика на светло“, чиято цел е да се опознаят 
различните проявления на сивата икономика и да се стимулират политиките за нейното ограничаване. От началото на 
изчисленията до момента Индексът нараства, като единствената година преди 2020 г., през която е отчетен спад от 1,2 
пункта, е 2014 г. 
В началото на 2022 г. АИКБ стартира ново проучване за изчисляване на двата индекса като очаква стабилизиране и 
постепенното им повишаване в следващите години на база очаквания ръст на българската икономика. 
 
News.bg 
 
√ АИКБ: Икономиката посивя през 2020 г. заради COVID кризата 
Лек ръст на сивата икономика за 2020 г. спрямо година по-рано. Това отчете Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
Композитният индекс "Икономика на светло", чрез който АИКБ измерва светлата част на българската икономика, е 77,49 
пункта, при 78,54 през 2019 г. 
От Асоциацията посочват, че през миналата година основните причини, довели да минималния ръст на сивата икономика, 
се дължат на кризата с коронавируса. Сред основните причини за ръста на сивата икономика са практики, породени на 
трудовия пазар. 
АИКБ счита, че правителствените мерки за подкрепа на заетостта са довели до изсветляване на част от сивите практики в 
някои сектори, докато в други заради липса на подкрепа ефектът е бил точно обратният. 
Сред негативните фактори Асоциацията отбелязва поредното административно повишаване на минималната работна 
заплата, което е довело до "избуяване" на нови сиви практики, лошо конструираното пенсионно осигуряване, което не 
стимулира по никакъв начин внасянето на осигуровки върху реалните доходи, включително минимална пенсия, близка до 
медианната, и максимална пенсия, по-малка от съответстващата на максималния осигурителен доход. 
За първи път АИКБ измерва и втори индекс - "Заетост на светло", чрез който във фокуса на изследванията попада трудовият 
пазар. За 2020 г. стойността му е 78,31 пункта. За да се направи сравнение, под-индексът е изчислен и за 2019 г., когато е 
бил 78,87 пункта. 
Председателят на АИКБ Васил Велев бе категоричен, че трябва да се полагат усилия, за да се възстанови тенденцията за 
намаляване на дела на сивата икономика. Това по негови думи може да стане само чрез непрестанното прилагане на 
мерки за насърчаване на доброволното изпълнение, намаляване на административните тежести и засилване на връзката 
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"данък/осигуровка - публична услуга" от една страна и за санкциониране на нарушенията от друга, чрез които България да 
достигне средните нива за ЕС. 
От началото на изчисленията преди повече от 10 години до момента Композитният индекс "Икономика на светло" 
нараства, като единствената година преди 2020 г., през която е отчетен спад от 1,2 пункта, е 2014 г. 
В началото на следващата година АИКБ стартира ново проучване за изчисляване на двата индекса, като очаква 
стабилизиране и постепенното им повишаване в следващите години на база очаквания ръст на българската икономика. 
 
БНР 
 
√ АИКБ отчита слабо нарастване на сивия сектор в българската икономика през 2020 г. 
В годината на криза, делът на сивата икономика нараства, показва годишно изследване на Асоциацията на индустриалния 
капитал. Растат и сивите практики на пазара на труда. 
След няколко години спад в сивата икономика, през 2020 г. се регистрира леко покачване на индекса, измерващ сивите 
практики. В същото време композитният индекс "Икономика на светло", чрез който Асоциацията измерва светлата част на 
българската икономика, спада до 77,49 пункта от 78,54 през 2019 г. 
От началото на изчисленията на Асоциацията до момента Индексът нараства, като единствената година преди 2020 г., през 
която е отчетен спад от 1,2 пункта, е 2014 г. 
Според експертите нарастването на сивия сектор през миналата година е резултат от кризата, причинена от 
коронавирусната пандемия. 
"Посивяването" на икономиката се установява най-вече при показателите на пазара на труда, казва авторът на 
изследването - професор Стефан Петранов: 
"Covid кризата породи преди всичко две противоположни тенденции, свързани с трудовия пазар. От една страна имаше 
реални стимули- различните мерки за субсидиране на заетостта. От друга страна, тези, които не са били покрити от тези 
мерки, са потърсили спасение по време на кризата в сивата икономика - работили са без официални договори, или са 
работили с намалено работно време, но при допълнително заплащане в плик. Вероятно това се е случило миналата 
година". 
 
Радио Шумен 
 
√ Лек ръст на сивата икономика 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчете лек ръст на сивата икономика за 2020 г. спрямо година по-
рано. Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциацията измерва светлата част на българската 
икономика, е 77,49 пункта, при 78,54 през 2019 г. 
От АИКБ отчитат, че през 2020 г. основните причини, довели да минималния ръст на сивата икономика, се дължат на ковид 
кризата. Сред основните причини за ръста на сивата икономика са практики, породени на трудовия пазар. За Асоциацията 
предприетите от правителството мерки за подкрепа на заетостта са довели до изсветляване на част от сивите практики в 
някои сектори, докато в други заради липса на подкрепа са подействали точно обратното. 
Сред негативните фактори АИКБ отбелязва поредното административно повишаване на минималната работна заплата, 
което е довело до „избуяване“ на нови сиви практики, лошо конструираното пенсионно осигуряване, което не стимулира 
по никакъв начин внасянето на осигуровки върху реалните доходи, в т.ч. минимална пенсия близка до медианната и 
максимална пенсия по-малка от съответстващата на максималния осигурителен доход. 
 
Economic.bg 
 
√ Cивaтa иĸoнoмиĸa в Бългapия e нapacнaлa пpeз 2020 г. 
СОVІD ĸpизaтa e cтимyлиpaлa пpaĸтиĸи нa тpyдoвия пaзap, пoвишaвaщи нeдeĸлapиpaнитe зaeтocт и плaщaния 
Acoциaция нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ) oтчeтe pъcт нa cивaтa иĸoнoмиĸa в Бългapия пpeз 2020 г. cпpямo 
гoдинa пo-paнo. Koмпoзитният индeĸc „Иĸoнoмиĸa нa cвeтлo“, чpeз ĸoйтo Acoциaциятa измepвa cвeтлaтa чacт нa 
бългapcĸaтa иĸoнoмиĸa, e нaмaлял дo 77.49 пyнĸтa. Toecт cивaтa иĸoнoмиĸa пpeз минaлaтa гoдинa, ĸoгaтo пpaвитeлcтвoтo 
пpepaзпpeдeляшe oгpoмни cyми c мoтивa, чe пoдĸpeпя бизнeca и xopaтa в здpaвнaтa и иĸoнoмичecĸa ĸpизa, e нapacнaлa 
дo 22.51%. 
Зa cpaвнeниe, пpeз 2019 г. нeйният paзмep бeшe 21.46%, oбяви Bacил Beлeв, пpeдceдaтeл нa Упpaвитeлния cъвeт нa AИKБ, 
пo вpeмe нa пpecĸoнфepeнция. 
Oт Acoциaциятa oтчитaт, чe пpeз 2020 г. ocнoвнитe пpичини, дoвeли дo pъcтa нa cивaтa иĸoнoмиĸa, ce дължaт нa СОVІD-19 
ĸpизaтa. Ocнoвнo cтaвa въпpoc зa пpaĸтиĸи, пopoдeни нa тpyдoвия пaзap. Зa Acoциaциятa пpeдпpиeтитe oт пpaвитeлcтвoтo 
мepĸи зa пoдĸpeпa нa зaeтocттa ca дoвeли дo изcвeтлявaнe нa чacт oт cивитe пpaĸтиĸи в няĸoи ceĸтopи, тъй като бизнесите 
бяха принудени да декларират служителите си, за да могат да получат държавна финансова подкрепа. 
B дpyги ceĸтopи oбaчe зapaди липca нa финaнcoвa пoдĸpeпa ca пoдeйcтвaли тoчнo пpoтивoпoлoжнитe пpaĸтиĸи. 
Cpeд нeгaтивнитe фaĸтopи AИKБ oтбeлязвa пopeднoтo aдминиcтpaтивнo пoвишaвaнe нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa, 
ĸoeтo e дoвeлo дo „избyявaнe“ нa нoви cиви пpaĸтиĸи. Дpyг лoш пpимep e злe ĸoнcтpyиpaнoтo пeнcиoннo ocигypявaнe, 
ĸoeтo нe cтимyлиpa пo ниĸaĸъв нaчин внacянeтo нa ocигypoвĸи въpxy peaлнитe дoxoди – минимaлнaтa пeнcия e близĸa дo 
мeдиaннaтa, a мaĸcимaлнaтa e пo-мaлĸa oт cъoтвeтcтвaщaтa нa мaĸcимaлния ocигypитeлeн дoxoд. 



5 

 

По данни на АИКБ пет са най-често срещаните форми на недекларирана заетост – работа без договор, работата с договор 
с фиктивни клаузи и допълнително доплащане на необлагаема сума в брой, прикрити трудови договори, фалшива 
самонаетост и извънреден труд без заплащане. 
Tpябвa дa ce пoлaгaт ycилия зa нaмaлявaнe нa дeлa нa cивaтa иĸoнoмиĸa. Toвa мoжe дa cтaнe caмo чpeз нeпpecтaннoтo 
пpилaгaнe нa мepĸи зa нacъpчaвaнe нa дoбpoвoлнoтo изпълнeниe, нaмaлявaнe нa aдминиcтpaтивнитe тeжecти и зacилвaнe 
нa вpъзĸaтa „дaнъĸ/ocигypoвĸa – пyбличнa ycлyгa“ oт eднa cтpaнa и зa caнĸциoниpaнe нa нapyшeниятa oт дpyгa, чpeз ĸoитo 
Бългapия дa дocтигнe cpeднитe зa Eвpoпeйcĸия cъюз нивa“, зaяви Beлeв. 
Πoвeчe oт дeceт гoдини AИKБ изчиcлявa Koмпoзитният индeĸc „Иĸoнoмиĸa нa cвeтлo“, чиятo цeл e дa ce oпoзнaят 
paзличнитe пpoявлeния нa cивaтa иĸoнoмиĸa и дa ce cтимyлиpaт пoлитиĸитe зa нeйнoтo oгpaничaвaнe. Oт нaчaлoтo нa 
изчиcлeниятa дo мoмeнтa Индeĸcът нapacтвa, ĸaтo eдинcтвeнaтa гoдинa пpeди 2020 г., пpeз ĸoятo e oтчeтeн cпaд oт 1.2 
пyнĸтa, e 2014 г. 
 
3e-news.net 
 
√ АИКБ отчете лек ръст на сивата икономика в България 
За първи път работодателската Асоциация представи и нов под-индекс „Заетост на светло“ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчете лек ръст на сивата икономика за 2020 г. спрямо година по-
рано. Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциацията на работодателите измерва светлата част на 
българската икономика, е 77,49 пункта, при 78,54 през 2019 г. 
От АИКБ отчитат, че през 2020 г. основните причини, довели да минималния ръст на сивата икономика, се дължат на Ковид 
кризата. Сред основните причини за ръста на сивата икономика са практики, породени на трудовия пазар. За Асоциацията 
предприетите от правителството мерки за подкрепа на заетостта са довели до изсветляване на част от сивите практики в 
някои сектори, докато в други заради липса на подкрепа са подействали точно обратното. Сред негативните фактори АИКБ 
отбелязва поредното административно повишаване на минималната работна заплата, което е довело до „избуяване“ на 
нови сиви практики, лошо конструираното пенсионно осигуряване, което не стимулира по никакъв начин внасянето на 
осигуровки върху реалните доходи, в т.ч. минимална пенсия близка до медианната и максимална пенсия по-малка от 
съответстващата на максималния осигурителен доход. 
За първи път АИКБ следи и измерва и втори индекс – „Заетост на светло“. Той има същия характер и компоненти като 
Композитния индекс „Икономика на светло“. Чрез него във фокуса на изследванията попада трудовия пазар, при който 
през годините са се откроявали едни от най-съществени проблеми, при това с дълготраен ефект върху националната 
икономика. За 2020 г. стойността му е 78,31 пункта. За да се направи сравнение под-индексът е изчислен и за 2019 г., когато 
е бил 78,87 пункта. 
„Трябва да се полагат усилия, за да възстановим тенденцията за намаляване на дела на сивата икономика. Това може да 
стане само чрез непрестанното прилагане на мерки за насърчаване на доброволното изпълнение, намаляване на 
административните тежести и засилване на връзката „данък/осигуровка – публична услуга“ от една страна и за 
санкциониране на нарушенията от друга, чрез които България да достигне средните за Европейския съюз нива“, заяви 
председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Повече от десет години АИКБ изчислява Композитният индекс „Икономика на светло“, чиято цел е да се опознаят 
различните проявления на сивата икономика и да се стимулират политиките за нейното ограничаване. От началото на 
изчисленията до момента Индексът нараства, като единствената година преди 2020 г., през която е отчетен спад от 1,2 
пункта, е 2014 г. 
В началото на 2022 г. АИКБ стартира ново проучване за изчисляване на двата индекса като очаква стабилизиране и 
постепенното им повишаване в следващите години на база очаквания ръст на българската икономика.   
Двата индекса се изчисляват по проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ съфинансиран от ЕСФ чрез ОПРЧР 2014 -2020 г. 
 
В. Сега 
 
√ Икономиката пак започна да посивява в ковид-кризата 
За първи път от 10 години насам изследването на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) "Икономика 
на светло" отчита ръст на сивия сектор. 
"Основното проявление на лекото посивяване на икономиката, което регистрираме, е свързано със заетостта - наемане 
без договори и плащане в плик без осигуровки и данъци, като причината за това е ковид-кризата", посочи проф. Стефан 
Петранов, ръководител на екипа, който изчислява индекса „Икономика на светло“. За 2020 г. този показател е 77,49 пункта, 
при 78,54 през 2019 г. Спадът показва, че делът на сивия сектор е нараснал. 
"От една страна предприетите от правителството мерки за подкрепа на заетостта доведоха до изсветляване на някои 
сектори. Много икономически дейности обаче останаха без никакви ковид-помощи и точно там се проявява 
посивяването", посочи проф. Петранов.  
"Редица законодателни промени също допринасят за избуяване на нови сиви практики през последната година", 
коментира и Васил Велев, председател на АИКБ. За пример той даде "лошо конструираното пенсионно осигуряване", което 
е довело до изравняване на пенсиите на голяма част от възрастните хора, независимо от годините стаж. 
"Административното повишаване на минималната работна заплата, както и намерението за повишаване на максималния 
осигурителен доход, без да се обвързва с вдигане на максималната пенсия, също не стимулират хората да внасят 



6 

 

осигуровки върху реалните доходи", смята Велев. АИКБ отново се обявиха за договаряне на минимални заплати различни 
за различните икономически дейности. 
От АИКБ коментираха, че намерението на новата управляваща коалиция да премахне данък "уикенд" също може да 
допринесе за посивяване на икономиката. "Облагането на личното потребление на фирмени активи бе въведено, за да се 
прекрати практиката фирма с 5 души персонал да има 10 високопроходими автомобила, без да се занимава с транспорт. 
Ясно е, че така те са уредили приятелите си да не плащат ДДС и разходи за експлоатация на личния си автомобил", посочи 
Велев. 
Преди десет години, когато АИКБ започна проекта си за измерване на сивата икономика в България, тя достигаше 35-36%. 
В момента изчисленията показвато около 21%. 
 
В. Монитор 
 
√ ЗА ГОДИНА: Сивата икономика у нас бележи лек ръст  
Сивата икономика у нас бележи минимален ръст в периода 2019 – 2020 г. Композитният индекс „Икономика на светло” 
спада от 78.54 на 77.49 за година. Той се дължи на нелоялни практики на трудовия пазар. Изчисляването на подиндекса 
„Заетост на светло”, който е фокусиран единствено върху трудовия пазар, също бележи подобна тенденция – той спада с 
78.87 на 78.31. Това стана ясно по време на конференцията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Проучването на АИКБ сочи, че статистическият компонент на композитния индекс, в който се разглеждат разплащанията в 
брой, деклариран ДДС, осигурени заети, наети с договор, деклариран трудов ресурс, акцизи на тютюневи и алкохолни 
изделия, търговия в Европейския съюз (ЕС) и извън него, леко се покачва в периода 2019-2020 г. 
Това се дължи подпоказатели, които не са свързани с трудовия базар. 
„Имаме чувствително намаляване на парите в обращение спрямо банковите депозити, което показва, че условията за 
развитие на сиви практики са по-малко. През 2020 г. се е подобрила и събираемостта на ДДС”, коментира проф. д-р Стефан 
Петранов, ръководител на екипа, създал композитния индекс „Икономика на светло“ и подиндекса „Заетост на светло“. 
Той констатира, че единственото влошаване на резултатите (извън показателите за трудовия пазар) се наблюдава по 
отношение на акцизите за алкохолни напитки, където е регистрирано намаляване на събраните акцизи, но и увеличаване 
на консумацията на високоалкохолни напитки.  
Междувременно работодателите и служителите също са на мнение, че сивата икономика в страната нараства. 
"COVID кризата породи две различни тенденции, свързани с трудовия пазар. От една страна, имаше реални стимули 
трудовите отношения да излязат на светло - мерки за субсидиране на заетостта, но от друга - тези помощи не бяха с пълно 
покритие, а в размер на под 15%", поясни той. Петранов даде пример със схемата за пенсионно осигуряване у нас, при 
която се разглежда официалното, а не реалното заплащане на даден служител.  
Макар данните са последната година да регистрират леко увеличаване на сивия сектор в България, то при първите и 
проучвания композитният индекс "Икономика на светло" е бил около 61 единици, което означава, че 37% от българската 
икономика се е развивала "на тъмно".  
Председателят на УС на АИКБ Васил Велев пък отново подчерта, че асоциацията подкрепя предложението, направено по 
време на преговорите за коалиционно споразумение между "Продължаваме промяната", "Демократична България", ИТН 
и БСП - наказания за "пари в плик" да бъдат налагани и за работодателя, и за работника. Други политики, които според 
него насърчават сивата икономика, са увеличаването на максималния осигурителен доход без повишаване на пенсиите.  
"Премахването на "данък уикенд" също не е добра идея, тъй като той е предвиден в европейската директива за ДДС и това 
би предизвикало санкции", обобщи той позицията на АИКБ във връзка с текстовете на споразумението.  
 
24 часа 
 
√ За първи път от 10 години има ръст на сивата икономика 
За първи път от 10 г., откакто измерва светлата част от икономиката, Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) отчете лек ръст на сивата икономика за 2020 г. спрямо година по-рано. Композитният индекс „Икономика на 
светло“, чрез който Асоциацията измерва светлата част на българската икономика, е 77,49 пункта, при 78,54 през 2019 г., 
съобщават от АИКБ. 
От АИКБ отчитат, че през 2020 г. основните причини, довели да минималния ръст на сивата икономика, се дължат на Ковид 
кризата. Сред основните причини за ръста на сивата икономика са практики, породени на трудовия пазар. За Асоциацията 
предприетите от правителството мерки за подкрепа на заетостта са довели до изсветляване на част от сивите практики в 
някои сектори, докато в други заради липса на подкрепа са подействали точно обратното. 
Сред негативните фактори АИКБ отбелязва поредното административно повишаване на минималната работна заплата, 
което е довело до „избуяване“ на нови сиви практики, лошо конструираното пенсионно осигуряване, което не стимулира 
по никакъв начин внасянето на осигуровки върху реалните доходи, в т.ч. минимална пенсия близка до медианната и 
максимална пенсия по-малка от съответстващата на максималния осигурителен доход. 
За първи път АИКБ следи и измерва и втори индекс – „Заетост на светло“. Той има същия характер и компоненти като 
Композитния индекс „Икономика на светло“. Чрез него във фокуса на изследванията попада трудовия пазар, при който 
през годините са се откроявали едни от най-съществени проблеми, при това с дълготраен ефект върху националната 
икономика. За 2020 г. стойността му е 78,31 пункта. За да се направи сравнение под-индексът е изчислен и за 2019 г., когато 
е бил 78,87 пункта. 
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„Трябва да се полагат усилия, за да възстановим тенденцията за намаляване на дела на сивата икономика. Това може да 
стане само чрез непрестанното прилагане на мерки за насърчаване на доброволното изпълнение, намаляване на 
административните тежести и засилване на връзката „данък/осигуровка – публична услуга“ от една страна и за 
санкциониране на нарушенията от друга, чрез които България да достигне средните за Европейския съюз нива“, заяви 
председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Повече от десет години АИКБ изчислява Композитният индекс „Икономика на светло“, чиято цел е да се опознаят 
различните проявления на сивата икономика и да се стимулират политиките за нейното ограничаване. От началото на 
изчисленията до момента Индексът нараства, като единствената година преди 2020 г., през която е отчетен спад от 1,2 
пункта, е 2014 г. 
В началото на 2022 г. АИКБ стартира ново проучване за изчисляване на двата индекса като очаква стабилизиране и 
постепенното им повишаване в следващите години на база очаквания ръст на българската икономика. 
Двата индекса се изчисляват по проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ съфинансиран от ЕСФ чрез ОПРЧР 2014 -2020 г. 
 
В. Дума 
 
√ Пандемията увеличи сивата икономика 
За първи път от 10 години насам изследването на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) "Икономика 
на светло" отчита ръст на сивия сектор.  
"Основното проявление на лекото посивяване на икономиката, което регистрираме, е свързано със заетостта - наемане 
без договори и плащане в плик без осигуровки и данъци, като причината за това е ковид-кризата", коментира проф. Стефан 
Петранов, ръководител на екипа, който изчислява индекса "Икономика на светло".  
За 2020 г. този показател е 77,49 пункта, при 78,54 през 2019 г. Спадът показва, че делът на сивия сектор е нараснал. 
"От една страна предприетите от правителството мерки за подкрепа на заетостта доведоха до изсветляване на някои 
сектори. Много икономически дейности обаче останаха без никакви ковид-помощи и точно там се проявява 
посивяването", посочи проф. Петранов.  
"Редица законодателни промени също допринасят за избуяване на нови сиви практики през последната година", 
коментира и Васил Велев, председател на АИКБ.  
За пример той даде "лошо конструираното пенсионно осигуряване", което е довело до изравняване на пенсиите на голяма 
част от възрастните хора, независимо от годините стаж. "Административното повишаване на минималната работна 
заплата, както и намерението за повишаване на максималния осигурителен доход, без да се обвързва с вдигане на 
максималната пенсия, също не стимулират хората да внасят осигуровки върху реалните доходи", смята Велев.  
АИКБ отново се обявиха за договаряне на различни минимални заплати за отделните икономически дейности. Преди десет 
години, когато АИКБ започна проекта си за измерване на сивата икономика в България, тя достигаше 35-36%. В момента 
изчисленията показват около 21%. 
 
Epicenter.bg 
 
√ За пръв път от 10 г.: АИКБ отчита ръст на сивата икономика  
Сред негативните фактори АИКБ отбелязва поредното административно повишаване на минималната работна 
заплата, което е довело до „избуяване“ на нови сиви практики, както и лошо конструираното пенсионно осигуряване 
За първи път от 10 г., откакто измерва светлата част от икономиката, Асоциацията на индустриалния капитал в България За 
първи път от 10 г., откакто измерва светлата част от икономиката, Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) отчете лек ръст на сивата икономика за 2020 г. спрямо година по-рано. Композитният индекс „Икономика на 
светло“, чрез който Асоциацията измерва светлата част на българската икономика, е 77,49 пункта, при 78,54 през 2019 г., 
съобщават от АИКБ. 
От АИКБ отчитат, че през 2020 г. основните причини, довели да минималния ръст на сивата икономика, се дължат на Ковид 
кризата. Сред основните причини за ръста на сивата икономика са практики, породени на трудовия пазар. За Асоциацията 
предприетите от правителството мерки за подкрепа на заетостта са довели до изсветляване на част от сивите практики в 
някои сектори, докато в други заради липса на подкрепа са подействали точно обратното. 
Сред негативните фактори АИКБ отбелязва поредното административно повишаване на минималната работна заплата, 
което е довело до „избуяване“ на нови сиви практики, лошо конструираното пенсионно осигуряване, което не стимулира 
по никакъв начин внасянето на осигуровки върху реалните доходи, в т.ч. минимална пенсия близка до медианната и 
максимална пенсия по-малка от съответстващата на максималния осигурителен доход. 
За първи път АИКБ следи и измерва и втори индекс – „Заетост на светло“. Той има същия характер и компоненти като 
Композитния индекс „Икономика на светло“. Чрез него във фокуса на изследванията попада трудовия пазар, при който 
през годините са се откроявали едни от най-съществени проблеми, при това с дълготраен ефект върху националната 
икономика. За 2020 г. стойността му е 78,31 пункта. За да се направи сравнение под-индексът е изчислен и за 2019 г., когато 
е бил 78,87 пункта. 
„Трябва да се полагат усилия, за да възстановим тенденцията за намаляване на дела на сивата икономика. Това може да 
стане само чрез непрестанното прилагане на мерки за насърчаване на доброволното изпълнение, намаляване на 
административните тежести и засилване на връзката „данък/осигуровка – публична услуга“ от една страна и за 
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санкциониране на нарушенията от друга, чрез които България да достигне средните за Европейския съюз нива“, заяви 
председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Повече от десет години АИКБ изчислява Композитният индекс „Икономика на светло“, чиято цел е да се опознаят 
различните проявления на сивата икономика и да се стимулират политиките за нейното ограничаване. От началото на 
изчисленията до момента Индексът нараства, като единствената година преди 2020 г., през която е отчетен спад от 1,2 
пункта, е 2014 г. 
В началото на 2022 г. АИКБ стартира ново проучване за изчисляване на двата индекса като очаква стабилизиране и 
постепенното им повишаване в следващите години на база очаквания ръст на българската икономика. 
Двата индекса се изчисляват по проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ съфинансиран от ЕСФ чрез ОПРЧР 2014 -2020 г. 
 
В. Банкеръ 
 
√ COVID кризата е довела до лек ръст на сивата икономика у нас 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчете лек ръст на сивата икономика за 2020 г. спрямо 
година по-рано. Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който асоциацията измерва светлата част на 
българската икономика, е 77,49 пункта, при 78,54 през 2019 г. 
От АИКБ отчитат, че през 2020 г. основните причини, довели да минималния ръст на сивата икономика, се дължат на COVID 
кризата. Сред основните причини за ръста на сивата икономика са практики, породени на трудовия пазар. За асоциацията 
предприетите от правителството мерки за подкрепа на заетостта са довели до изсветляване на част от сивите практики в 
някои сектори, докато в други - заради липса на подкрепа, са подействали точно обратното. 
Сред негативните фактори асоциацията отбелязва също, поредното административно повишаване на минималната 
работна заплата, което е довело до „избуяване“ на нови сиви практики, както и лошо конструираното пенсионно 
осигуряване, което не стимулира по никакъв начин внасянето на осигуровки върху реалните доходи, в т.ч. минимална 
пенсия близка до медианната и максимална пенсия по-малка от съответстващата на максималния осигурителен доход. 
За първи път АИКБ следи и измерва и втори индекс – „Заетост на светло“. Той има същия характер и компоненти като 
Композитния индекс „Икономика на светло“. Чрез него във фокуса на изследванията попада трудовият пазар, при който 
през годините са се откроявали едни от най-съществени проблеми, при това с дълготраен ефект върху националната 
икономика. За 2020 г. стойността му е 78,31 пункта. За да се направи сравнение под-индексът е изчислен и за 2019 г., когато 
е бил 78,87 пункта. 
„Трябва да се полагат усилия, за да възстановим тенденцията за намаляване на дела на сивата икономика. Това може да 
стане само чрез непрестанното прилагане на мерки за насърчаване на доброволното изпълнение, намаляване на 
административните тежести и засилване на връзката „данък/осигуровка – публична услуга“ от една страна и за 
санкциониране на нарушенията от друга, чрез които България да достигне средните за Европейския съюз нива“, заяви 
председателя на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. 
Повече от десет години АИКБ изчислява Композитния индекс „Икономика на светло“, чиято цел е да се опознаят 
различните проявления на сивата икономика и да се стимулират политиките за нейното ограничаване. От началото на 
изчисленията до момента Индексът нараства, като единствената година преди 2020 г., през която е отчетен спад от 1,2 
пункта, е 2014 г. В началото на 2022 г. асоциацията започна ново проучване за изчисляване на двата индекса, като очаква 
стабилизиране и постепенното им повишаване в следващите години на база очаквания ръст на българската 
икономика. Двата индекса се изчисляват по проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ съфинансиран от ЕСФ чрез ОПРЧР 2014 -2020 г. 
 
Economy.bg 
 
√ Лек ръст на сивата икономика в България 
За първи път АИКБ представи и нов под-индекс „Заетост на светло“ 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчете лек ръст на сивата икономика за 2020 г. спрямо година по-
рано. Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциацията измерва светлата част на българската 
икономика, е 77,49 пункта, при 78,54 през 2019 г.  
От АИКБ отчитат, че през 2020 г. основните причини, довели да минималния ръст на сивата икономика, се дължат на Ковид 
кризата. Сред основните причини за ръста на сивата икономика са практики, породени на трудовия пазар. За Асоциацията 
предприетите от правителството мерки за подкрепа на заетостта са довели до изсветляване на част от сивите практики в 
някои сектори, докато в други заради липса на подкрепа са подействали по обратния начин.  
Сред негативните фактори АИКБ отбелязва поредното административно повишаване на минималната работна заплата, 
което е довело до „избуяване“ на нови сиви практики, лошо конструираното пенсионно осигуряване, което не стимулира 
по никакъв начин внасянето на осигуровки върху реалните доходи, в т.ч. минимална пенсия близка до медианната и 
максимална пенсия по-малка от съответстващата на максималния осигурителен доход. 
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Композитен индекс икономика на светло (КИИС) и Подиндекс Заетост на светло (ПИЗС) 

 
За първи път АИКБ следи и измерва и втори индекс – „Заетост на светло“. Той има същия характер и компоненти като 
Композитния индекс „Икономика на светло“. Чрез него във фокуса на изследванията попада трудовия пазар, при който 
през годините са се откроявали едни от най-съществените проблеми, при това с дълготраен ефект върху националната 
икономика. За 2020 г. стойността му е 78,31 пункта. За да се направи сравнение под-индексът е изчислен и за 2019 г., когато 
е бил 78,87 пункта. 
„Трябва да се полагат усилия, за да възстановим тенденцията за намаляване на дела на сивата икономика. Това може да 
стане само чрез непрестанното прилагане на мерки за насърчаване на доброволното изпълнение, намаляване на 
административните тежести и засилване на връзката „данък/осигуровка – публична услуга“ от една страна и за 
санкциониране на нарушенията от друга, чрез които България да достигне средните за Европейския съюз нива“, заяви 
председателя на УС на АИКБ Васил Велев.  
Повече от десет години АИКБ изчислява Композитният индекс „Икономика на светло“, чиято цел е да се опознаят 
различните проявления на сивата икономика и да се стимулират политиките за нейното ограничаване. От началото на 
изчисленията до момента Индексът нараства, като единствената година преди 2020 г., през която е отчетен спад от 1,2 
пункта, е 2014 г.  
В началото на 2022 г. АИКБ стартира ново проучване за изчисляване на двата индекса като очаква стабилизиране и 
постепенното им повишаване в следващите години на база очаквания ръст на българската икономика.  
Двата индекса се изчисляват по проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ съфинансиран от ЕСФ чрез ОПРЧР 2014 -2020 г. 
 
Dnes.bg 
 
√ Сивата икономика с лек ръст за година, според АИКБ 
Ковид кризата е сред основните причини за повишението 
Лек ръст на сивата икономика за 2020 г. спрямо година по-рано отчете Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Композитният индекс "Икономика на светло", чрез който Асоциацията измерва светлата част на българската икономика, е 
77,49 пункта, при 78,54 през 2019 г. 
От АИКБ отчитат, че през 2020 г. основните причини, довели да минималния ръст на сивата икономика, се дължат на ковид 
кризата. Сред основните причини за ръста на сивата икономика са практики, породени на трудовия пазар. За Асоциацията 
предприетите от правителството мерки за подкрепа на заетостта са довели до изсветляване на част от сивите практики в 
някои сектори, докато в други заради липса на подкрепа се е случило точно обратното. 
Сред негативните фактори АИКБ отбелязва поредното административно повишаване на минималната работна заплата, 
което довело до „избуяване“ на нови сиви практики, лошо конструираното пенсионно осигуряване, което не стимулира по 
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никакъв начин внасянето на осигуровки върху реалните доходи, в т.ч. минимална пенсия близка до медианната и 
максимална пенсия по-малка от съответстващата на максималния осигурителен доход. 
За първи път АИКБ следи и измерва и втори индекс "Заетост на светло", който има същия характер и компоненти като 
Композитния индекс "Икономика на светло". За 2020 г. стойността му е 78,31 пункта. За да се направи сравнение под-
индексът е изчислен и за 2019 г., когато е бил 78,87 пункта. 
"Трябва да се полагат усилия, за да възстановим тенденцията за намаляване на дела на сивата икономика. Това може да 
стане само чрез непрестанното прилагане на мерки за насърчаване на доброволното изпълнение, намаляване на 
административните тежести и засилване на връзката "данък/осигуровка - публична услуга" от една страна и за 
санкциониране на нарушенията от друга, чрез които България да достигне средните за Европейския съюз нива", заяви 
председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Повече от десет години АИКБ изчислява индекса „Икономика на светло“. До момента той нараства, като единствената 
година преди 2020 г., през която е отчетен спад от 1,2 пункта, е 2014 г. 
В началото на 2022 г. асоциацията започва ново проучване за изчисляване на двата индекса, като очаква стабилизиране и 
постепенното им повишаване в следващите години на база очаквания ръст на българската икономика. 
 
Информационна агенция „Добруджа“ 
 
√ АИКБ отчете лек ръст на сивата икономика в България 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчете лек ръст на сивата икономика за 2020 г. спрямо година по-
рано. Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциацията измерва светлата част на българската 
икономика, е 77,49 пункта, при 78,54 през 2019 г. 
От АИКБ отчитат, че през 2020 г. основните причини, довели да минималния ръст на сивата икономика, се дължат на Ковид 
кризата. Сред основните причини за ръста на сивата икономика са практики, породени на трудовия пазар. За Асоциацията 
предприетите от правителството мерки за подкрепа на заетостта са довели до изсветляване на част от сивите практики в 
някои сектори, докато в други заради липса на подкрепа са подействали точно обратното. Сред негативните фактори АИКБ 
отбелязва поредното административно повишаване на минималната работна заплата, което е довело до „избуяване“ на 
нови сиви практики, лошо конструираното пенсионно осигуряване, което не стимулира по никакъв начин внасянето на 
осигуровки върху реалните доходи, в т.ч. минимална пенсия близка до медианната и максимална пенсия по-малка от 
съответстващата на максималния осигурителен доход. 
За първи път АИКБ следи и измерва и втори индекс – „Заетост на светло“. Той има същия характер и компоненти като 
Композитния индекс „Икономика на светло“. Чрез него във фокуса на изследванията попада трудовия пазар, при който 
през годините са се откроявали едни от най-съществени проблеми, при това с дълготраен ефект върху националната 
икономика. За 2020 г. стойността му е 78,31 пункта. За да се направи сравнение под-индексът е изчислен и за 2019 г., когато 
е бил 78,87 пункта. 
„Трябва да се полагат усилия, за да възстановим тенденцията за намаляване на дела на сивата икономика. Това може да 
стане само чрез непрестанното прилагане на мерки за насърчаване на доброволното изпълнение, намаляване на 
административните тежести и засилване на връзката „данък/осигуровка – публична услуга“ от една страна и за 
санкциониране на нарушенията от друга, чрез които България да достигне средните за Европейския съюз нива“, заяви 
председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Повече от десет години АИКБ изчислява Композитният индекс „Икономика на светло“, чиято цел е да се опознаят 
различните проявления на сивата икономика и да се стимулират политиките за нейното ограничаване. От началото на 
изчисленията до момента Индексът нараства, като единствената година преди 2020 г., през която е отчетен спад от 1,2 
пункта, е 2014 г. 
В началото на 2022 г. АИКБ стартира ново проучване за изчисляване на двата индекса като очаква стабилизиране и 
постепенното им повишаване в следващите години на база очаквания ръст на българската икономика.   
Двата индекса се изчисляват по проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ съфинансиран от ЕСФ чрез ОПРЧР 2014 -2020 г. 
 
Razgrad News 
 
√ АИКБ отчете лек ръст на сивата икономика в България 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчете лек ръст на сивата икономика за 2020 г. спрямо година по-
рано. Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който Асоциацията измерва светлата част на българската 
икономика, е 77,49 пункта, при 78,54 през 2019 г. 
От АИКБ отчитат, че през 2020 г. основните причини, довели да минималния ръст на сивата икономика, се дължат на Ковид 
кризата. Сред основните причини за ръста на сивата икономика са практики, породени на трудовия пазар. За Асоциацията 
предприетите от правителството мерки за подкрепа на заетостта са довели до изсветляване на част от сивите практики в 
някои сектори, докато в други заради липса на подкрепа са подействали точно обратното. Сред негативните фактори АИКБ 
отбелязва поредното административно повишаване на минималната работна заплата, което е довело до „избуяване“ на 
нови сиви практики, лошо конструираното пенсионно осигуряване, което не стимулира по никакъв начин внасянето на 
осигуровки върху реалните доходи, в т.ч. минимална пенсия близка до медианната и максимална пенсия по-малка от 
съответстващата на максималния осигурителен доход. 
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За първи път АИКБ следи и измерва и втори индекс – „Заетост на светло“. Той има същия характер и компоненти като 
Композитния индекс „Икономика на светло“. Чрез него във фокуса на изследванията попада трудовия пазар, при който 
през годините са се откроявали едни от най-съществени проблеми, при това с дълготраен ефект върху националната 
икономика. За 2020 г. стойността му е 78,31 пункта. За да се направи сравнение под-индексът е изчислен и за 2019 г., когато 
е бил 78,87 пункта. 
„Трябва да се полагат усилия, за да възстановим тенденцията за намаляване на дела на сивата икономика. Това може да 
стане само чрез непрестанното прилагане на мерки за насърчаване на доброволното изпълнение, намаляване на 
административните тежести и засилване на връзката „данък/осигуровка – публична услуга“ от една страна и за 
санкциониране на нарушенията от друга, чрез които България да достигне средните за Европейския съюз нива“, заяви 
председателя на УС на АИКБ Васил Велев. 
Повече от десет години АИКБ изчислява Композитният индекс „Икономика на светло“, чиято цел е да се опознаят 
различните проявления на сивата икономика и да се стимулират политиките за нейното ограничаване. От началото на 
изчисленията до момента Индексът нараства, като единствената година преди 2020 г., през която е отчетен спад от 1,2 
пункта, е 2014 г. 
В началото на 2022 г. АИКБ стартира ново проучване за изчисляване на двата индекса като очаква стабилизиране и 
постепенното им повишаване в следващите години на база очаквания ръст на българската икономика.   
Двата индекса се изчисляват по проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ съфинансиран от ЕСФ чрез ОПРЧР 2014 -2020 г. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Днес Народното събрание ще гласува коалиционния кабинет  
Коалиционното правителство, предложено от кандидата за премиер Кирил Петков ще бъде гласувано днес от 
депутатите. Това ще стане на извънредно заседание на НС от 13:00 часа. 
В дневния му ред са включени три точки - избиране на министър-председател на Република България, приемане на 
структура и избиране на Министерския съвет. 
В събота Кирил Петков получи и върна изпълнен мандат за съставяне на кабинет на президента Румен Радев. За да бъде 
приет проектокабинетът "Петков" са необходими 121 гласа от народните представители. 
Коалиционните партньори – "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България" разполагат 
със 134 народни представители в новия парламент. 
На извънредното заседание ще присъстват президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова. Малко по-късно 
в президентството държавният глава ще приеме представителите на второто за Радев служебно правителство за тази 
година, което беше назначено на 16 септември. 
Тържествената церемония по приемственост в изпълнителната власт ще се състои в 15:00 часа в Гранитната зала на 
Министерския съвет. 
БНТ ще излъчи на живо дебатите и гласуването на новия кабинет. Гледайте специалното предаване "Формулата на властта: 
Новото правителство" от 12:30 часа по БНТ 1 и на bntnews.bg. 
 
√ Рекордно ниски нива на безработица отчитат у нас 
Рекордно ниска безработица - през ноември от Агенцията по заетостта отчитат 4.8%. 
В бюрата по труда са регистрирани около 160 000 души. Експертите казват, че за първи път у нас има толкова малко 
официално регистрирани безработни. 
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Най-високите нива на безработица са отчетени в областите Видин, Враца и Монтана. На обратния полюс с най-ниска 
безработица са София-град, Варна и Габрово. 
 

 
 
Сред най-търсените работници на трудовия пазар са шивачи, заварчици, електротехници и други специалисти в 
преработващата промишленост. 
 

 
 
63-годишният Христо Казаков е със средно образование. Цял живот е поправял автомобили. Няколко пъти е оставал без 
работа. Назначаван е по програми за заетост, субсидирана от държавата. До скоро отново бил безработен за около година. 
Не може да се пенсионира,защото не му достигат 5 години стаж. 
От 20 дни вече работя. 2 години ще бъда тук. Ще търся начини да докарам и другите. 
Най-често в бюрата по труда се регистрират хора със средно образование, без квалификация на възраст над 48 години.  
 

 
 
За едно работно място в различните области се конкурират между 5 и 9 души, казва Иво Иванов - началник на отдел 
в Агенцията по заетостта. 
Не всички свободни места, обаче са привлекателни за търсещите работа. 
Има и места, които остават трайно незаети. Особено в по-непривлекателни, нископроизводителни сектори, като 
строителство, допълва Иво Иванов - началник на отдел в Агенцията по заетостта. 
Ограничителните мерки заради коронавируса не са се отразили на пазара на труда. 
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Не оказа съществено влияние върху ръста на безработицата. Процесите на спиране и затваряне. От лятото на тази 
година всеки месец е рекорден по нисък брой регистрирани безработни. 
Прогнозата на Агенцията по заетостта е, че евентуалните съкращения в държавната администрация догодина няма да се 
отразят негативно на трудовия пазар у нас. 
 
√ Отпускат 75 млн. евро за малкия и средния бизнес - кой и как може да кандидатства 
В началото на пандемията беше обявено, че над 2 милиарда лева ще отидат за бизнеса под формата на банкови гаранции 
и подкрепа. Данните на ББР към есента са красноречиви - фирмите не искат да теглят заеми по време на криза. И съответно 
мерките работят, но едва на една трета. 
Оказва се, че бизнесът няма как да бъде подкрепен с портфейл от над 2 милиарда лева, каквито политически изказвания 
имаше преди година, защото самите търговски банки са поискали да участват с гаранции за кредити в размер на едва 800 
милиона лева. Само една трета от тези пари са усвоени от фирмите като кредити, с средният размер на заема е 160 000 
лева. Гаранции са издадени на 2000 фирми и на 53 000 души. И понеже не е усвоен финансовият ресурс, ББР е поискала 
програмите да бъдат удължени до юни догодина. 
Извън ковид програми за възстановяване обаче, догодина предстои да започне нова финансова помощ, насочена само 
към малки и средни фирми. 
Средствата идват по линия на Черноморската банка за търговия и развитие и ББР. Става въпрос за 75 милиона евро. Парите 
ще стигат до фирмите през търговските банки у нас. Кой и как може да кандидатства - "Бизнес.БГ" попита президента на 
Черноморската банка Дмитрий Панкин. Като финансист и банкер, той очаква сериозна инфлация, която скоро няма да си 
отиде. По думите му, България се справя добре, но липсват инвестиции. 
Кои страни ще са най-ощетени от инфлацията и ръста на цените, вижте във видеото. 
 
√ Икономист: Крайно нелогично е да се гласува бюджетът на служебното правителство 
Планът ни за възстановяване получи обратна връзка от ЕК, с още доста пробойни и точки, по които не е постигнат 
консенсус. Отново по двете парещи теми - енергетика, т.е. какво правим с въглещните централи и правосъдие - какво 
правим с фигурата на главния прокурор. Това е междинна оценка, не е крайна. 
Какво следва оттук нататък? Чисто технически срокът за официален отговор и оценка на ЕК изтича след броени дни, на 15 
декември. Затова българското правителство е поискало отсрочка за преговорите, докато техническите детайли бъдат 
изчистени. Краен срок за отсрочката няма, но това е поредното потвърждение, че ЕК предпочита да води разговори с 
редовен, а не служебен кабинет. 
Това означава и друго - че авансова вноска от 1,6 милиарда лева със сигурност няма да има. Парите не се губят, но ще 
дойдат с огромно закъснение, при всички положения след средата на следващата година. 
Междувременно, от Националната статистика отчетоха, че за последното тримесечие има сериозен ръст на икономиката. 
Вместо 0,4 на сто, те ревизираха цифрите на 4,6 на сто. Ревизията е върху данните за Брутния вътрешен продукт на страната 
години назад по препоръка на Евростат и заради въвеждането на нова методология. 
Това обаче променя коренно представата ни финансово къде се намираме и поставя редица въпроси и пред бъдещия 
държавен бюджет, който тепърва предстои да разберем в какъв финален формат ще бъде гласуван в парламента - по 
предложение на служебния или на редовния кабинет? 
Темите в предаването "Бизнес.БГ" коментира икономистът от Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. 
Според него, би било крайно нелогично да се гласува бюджета на служебното правителство. 
Бюджетът е сбор от политиките на правителството, така че от тази гледна точка е странно, че служебното правителство го 
предлага, без да го консултира с коалицията, смята Стефанов. 
Той прогнозира сериозно покачване на държавните разходи за догодина. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
√ В знак на протест: Фермер изсипа три каси мляко в енергодружество 
Фермер от варненското село Доброглед протестира по нестандартен начин срещу високите цени на тока. Той изсипа три 
каси с вкиснало мляко в сградата на енергодружеството във Варна. 
Причината мъжът да реагира по този начин е последната сметка, която е получил за ток - около 2800 лв. За сравнение 
сметките му преди повишаването на цените на тока не са надвишавали 1500 лв. 
"В резултат на тези месеци, в които токът постоянно се увеличава, натрупа се напрежение, натрупа се безсилие , 
трудно се справяме със ситуацията и след като ме изключиха предния ден, аз платих, забави се включването 24 часа 
и това беше моята спонтанна реакция", разказва Данаил Николов, фермер от с. Доброглед. 
"Ако не се вземат мерки с това повишаване на цената на електроенергията, която е непосилна, не само в моя бранш, но в 
цялата индустрия, производствата страдат и ще има масови фалити", предупреди Николов. 
Заради цените на тока и фуражите в животновъдството се ликвидират масово млечни говедовъдни ферми, цели стада с 
овце се продават, голяма част от свиневъдите спряха развъдна дейност, което предвещава свиване на производство, 
допълни фермерът. 
Подробности вижте в прякото включване. 
 
 
 
 

https://bntnews.bg/news/otpuskat-75-mln-evro-za-malkiya-i-sredniya-biznes-koi-i-kak-mozhe-da-kandidatstva-1178441news.html
https://bnt.bg/bg/a/biznesbg
https://bntnews.bg/news/ikonomist-kraino-nelogichno-e-da-se-glasuva-byujetat-na-sluzhebnoto-pravitelstvo-1178440news.html
https://bntnews.bg/news/v-znak-na-protest-fermer-izsipa-tri-kasi-mlyako-v-energodruzhestvo-1178510news.html
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√ Димитър Ковачевски е наследникът на Зоран Заев в СДСМ 
Досегашният заместник-финансов министър Димитър Ковaчевски е новият лидер на Социалдемократическия съюз в 
Република Северна Македония. Той беше избран от членове на партията, които гласуваха в 194 избирателни секции в 
цялата страна. 
Извънредният избор се наложи заради оставката на Зоран Заев след тежката загуба на местните избори в края на 
октомври. Ковaчевски се състезава с още двама кандидати, но подкрепата на Заев се оказа решаваща. 
Димитър Ковачевски е роден в гр. Куманово през 1976 г. Той е доктор на икономическите науки. Следва в американския 
колеж в Скопие, а преди това учи в Минесота, САЩ. През 2011 г. специализира дигитален маркетинг в Харвард и в 
икономическия факултет в Подгорица, Черна гора. Преди да заеме поста на зам.-министър Димитър Ковачевски работи в 
телекомуникационни оператори. Участва в множество бизнес начинания в Литва, Словения, Турция. Миналата година 
беше част от Икономическия съвет на македонското правителство, което трябваше да се справи с предизвикателствата от 
пандемията на коронавирус. 
Също днес лидерът на ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски беше преизбран за лидер на конгрес на опозиционната партия 
като единствен кандидат. 
 
√ Протести в Турция заради срива на лирата 
Хиляди протестираха в Истанбул заради срива на турската лира. 
Участниците в демонстрацията поискаха увеличаване на минималната работна заплата. 
Само за месец лирата загуби близо 30 процента от стойността си и достигна рекордно ниски нива спрямо долара. 
Годишната инфлация нарасна с над 20 процента, с което огромна част от населението на страната обедня значително.  
Много анализатори определят финансовото състояние на Турция като истинско бедствие. 
 
БНР 
 
√ Церемонии по приемане и предаване на постовете в отделните министерства 
Церемонии по приемане и предаване на постовете ще има и в отделните министерства. Служебният министър-
председател Стефан Янев ще остане в екипа на бъдещото правителство като министър на отбраната, а вицепремиер и 
министър на финансите ще е Асен Василев. Бойко Рашков вече няма да е вицепремиер, но ще продължи да ръководи МВР. 
След като парламентът гласува структурата и състава на новия служебен кабинет, ще се състоят традиционните церемонии 
по приемане и предаване на постовете. Служебният премиер Стефан Янев ще предаде поста на новия министър-
председател Кирил Петков, но ще остане в екипа.  
Специален вицепремиер или образно описан в интервю като "супер министър" ще бъде Асен Василев, който ще се върне 
във финансовото министерство, което ръководеше в първия служебен кабинет "Янев". Бойко Рашков вече няма да е 
вицепремиер, но ще продължи да ръководи МВР. 
Нова структура на Министерския съвет и нови лица в политиката на нулева толерантност към корупцията - това е заявката 
за управление, с която "Продължаваме промяната" начело с Кирил Петков и Асен Василeв поема управлението на 
държавата. Петков ще е премиерът, а Асен Василев - вицепремиер и супер министър с ресор финанси и европейски 
фондове, както обяви Петков в интервю за "Шпигел" 
Министерският съвет има  общо петима вицепремиери - двама от "Продължаваме промяната" и по един от всеки 
коалиционен партньор - "БСП за България", "Демократична България" и "Има такъв народ", съответно Корнелия Нинова, 
Борислав Сандов и Гроздан Караджов. Икономическото министерство ще се раздели на две. 
„То ще бъде Министерство на икономиката и индустрията, а ще има ново министерство, което ще бъде на иновациите и 
растежа“, заяви Петков. 
Даниел Лорер ще поеме иновациите и растежа заедно с Българската банка за развитие и Фонда на фондовете, а Корнелия 
Нинова - индустрията. Дигитализацията ще има отделен министър - Божидар Божанов: 
Правосъдието също ще попадне в "Демократична България" с Надежда Йорданова, която посочи като свои приоритети: 
„Закриването на специализираните съдилища и прокуратура, преструктурирането на КПКОНПИ“. 
Министерствата на външните работи и на спорта отиват при "Има такъв народ", съответно оглавени от Теодора Генчовска 
и Радослав Василев. 
БСП ще отговаря за социалната политика чрез Георги Гьоков, за туризма - чрез Христо Проданов и за земеделието - чрез 
Иван Иванов. В състава на Министерския съвет ще влязат още влязат още Калина Константинова от ПП като вицепремиер 
и Атанас Атанасов като министър на културата 
„Това е един млад човек, който има визия за България и иска да стане една от културните дестинации на Европа“, заяви 
Кирил Петков при представянето му. 
Николай Събев ще отговаря за транспорта, а Асена Сербезова - за здравеопазването. Николай Денков е сред тримата кадри 
на втория служебен кабинет "Янев", които остават и в редовния кабинет. Неговият ресор се запазва на образование и 
наука. 
 
√ „Бизнесът преподава“: Ученици и учители ще се запознаят с новости в технологичния сектор 
Ученици и учители ще се запознаят с новости в технологичния сектор чрез участие в семинари и практически обучения, 
организирани от бизнеса. В инициативата са включени 147 държавни и общински училища, които ще получат близо 300 
000 лева по Националната програма „Бизнесът преподава“. 
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В рамките на програмата, представители на различни предприятия ще участват в учебния процес в 122 училища. 
Специалистите ще запознаят децата с практическата приложимост на технологиите по изучваните от тях предмети. Целта 
е учениците да бъдат мотивирани да изучават професии и профили в областта на предприемачеството и STEM 
компетентностите. 
155 преподавали от 25 училища ще повишават знанията и уменията си в реална работна среда. Учителите ще се запознаят 
с развитието на технологиите и съвременните изисквания на пазара на труда. 
Най-голям е интересът към фирмите от ИТ сектора и темите „Роботика“, „3D принтиране“ и „Виртуална реалност“. Повечето 
професионални и профилирани гимназии работят съвместно с компании в сферата на туризма, счетоводството, 
предприемачеството, маркетинга, строителството и др. 
 
√ Нарастване на производството и търговията на дребно, но свиване на строителството през октомври 
През октомври промишленото производство за увеличава за пети пореден месец, оборотите в търговията на дребно 
нарастват за втори пореден месец, докато строителството се свива за пръв път от три месеца насам, показват данните на 
Националния статистически институт. 
Промишленото производство се увеличава през октомври с 0,7% спрямо септември, когато нарасна с 1,3%, като това 
представлява непрекъснато подобрение на промишлеността от юни 2021 г. насам. 
Производственият растеж се дължи най-вече на увеличение с 9,9% при производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия и газ, докато добивната промишленост се свива със 7,8% спрямо месец по-рано, а 
преработващата промишленост - с 0,2 на сто. 
Спрямо годината по-рано (октомври 2020 г.) промишленото производство нараства с 9,7% за втори пореден месец, като 
най-солиден ръст от цели 52,3% отчита производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, 
добивната промишленост се повишава с 19,1%, а преработващата - с 3,5 на сто. 
Индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" през октомври се понижава с 1,2% спрямо септември, когато 
стабилизира на нивото от август, като това представлява първо понижение в строителния сектор от юли 2021 г. насам, 
когато беше отчетен спад с 0,7 на сто. Продукцията от гражданското и инженерно строителство се понижава през октомври 
с 1,1%, докато продукцията от сградното строителство - с 1,3 на сто. 
На годишна база строителната продукция през октомври се понижава с 1,9% след растеж с 1,4% през септември, като това 
е първото свиване в строителния сектор спрямо година по-рано от февруари 2021 г. насам. Сградното строителство се свива 
на годишна база през октомври с 1,9%, а гражданското и инженерното строителство - с 1,8 на сто. 
През октомври НСИ отчита увеличаване в търговията на дребно за втори пореден месец, като оборотът нараства с 0,6% 
спрямо септември, когато се повиши с 0,5 на сто. 
На годишна база растежът при търговията на дребно се забавя през октомври до 7,6% от 8,4% през септември, но въпреки 
това продължава да нараства относително солидно за осми пореден месец. 
Данните на НСИ показват, че бизнес дейността в промишленото промишленост продължава да се подобрява през есента, 
като има известно съживяване и на търговията на дребно, но при колебливо представяне на строителния сектор. 
 
√ Берлин: "Северен поток 2" няма да бъде пуснат при "ескалация" на кризата в Украйна 
Новият газопровод през Балтийско море "Северен поток 2" няма да бъде пуснат в експлоатация в случай на "ескалация" 
на кризата в Украйна, предупреди германският външен министър Аналена Бербок във връзка със струпването на руски 
войски до украинските граници. 
Пред телевизия Це Де Еф тя посочи, че това било договорено със Съединените щати от предходното германско 
правителство, оглавявано от Ангела Меркел. 
"Северен поток 2" е завършен, но все още чака оценката на германския регулатор и Еврокомисията за съвместимост с 
европейското право. 
Ако бъде пуснат, Русия ще може да увеличи значително преките доставки на природен газ за Германия. 
 
√ ЕС увеличава с 30 млн. евро подкрепата си за гражданите на Беларус 
Европейският съюз ще увеличи подкрепата си за гражданите на Беларус с 30 милиона евро, насочени към програми за 
младите хора, независимите медии и средни предприятия, съобщи председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен след среща 
с опозиционния лидер Светлана Тихановска в Брюксел, предаде АФП. 
Помощта ще бъде в допълнение към плана за подкрепа, който беше приет през декември миналата година, за да се 
насърчат инициативи на местните общности и групи от граждани.  
Допълнителните средства ще са за програми за стипендии за студенти и млади учени, засегнати от политическата криза, 
както и за бизнес консултантски услуги и подкрепа на инициативи в областта на общественото здравеопазване. 
 
√ Си Цзинпин и Владимир Путин с виртуална лидерска среща в сряда 
Китайският президент Си Цзинпин и руският му колега Владимир Путин ще имат виртуална среща в сряда, съобщи в 
понеделник говорителят на външното министерство на Пекин Хуа Чунин. 
Срещата ще се проведе под формата на видеоконференция, се казва в краткото изявление на Хуа Чунин на сайта на 
китайското външно министерство. 
Срещата идва малко скоро, след като Путин обвини някои западни държави, че се опитват да "забият клин" в отношенията 
между Русия и Китай. 
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Пекин подкрепи думите му и добави, че "Китай и Русия непрекъснато ще разширяват обхвата на двустранното 
сътрудничество, правейки го все по-интензивно". Според китайските власти "Русия се интересува от стабилен и 
проспериращ Китай, а Китай се нуждае от силна и успешна Русия“. 
 
Мениджър 
 
√ Никола Минчев: Важно е да има диалог в пленарната зала 
Важно е да има диалог в пленарната зала. Приоритет е по-качественият законодателен процес. Това заяви председателят 
на парламента Никола Минчев в интервю за предаването "Седмицата" по Дарик радио.  
Според новия председател на НС доверието се връща чрез самата работа на народните представители, чрез 
законодателната дейност, качественото законодателство, ефективния контрол и отчетност. 
"Трябва да се види, че народните представители имат своя собствена воля", посочи Минчев и обърна внимание на един 
от важните приоритети, а именно по-качествен законодателен процес. Той подчерта, че е важно и да има диалог 
в пленарната зала.  
По темата дали ще е необходим "зелен сертификат" за влизане в сградата на парламента, Минчев посочи, че има проект 
на решение по въпроса и той ще бъде обсъден съвсем скоро.  
Що се отнася до Специализирания съд, той посочи, че ще се работи за закриването на този орган, както е посочено в 
коалиционното споразумение. "Електронното правосъдие осигурява бърз достъп до правосъдие", посочи Минчев и изрази 
надежда до година и половина, да има резултати и в тази посока.  
Относно личната конституционна жалба Никола Минчев подчерта, че трябва все пак да има филтър и посочи, че това трябва 
да стане с промени в Конституцията и ще предстои дебат по темата.  
 
√ Министерството на финансите публикува проекта на държавния бюджет за 2022 г. 
Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г. заедно с 
актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 година, представляваща мотивите към него, и 
съпътстващите ги документи, съобщи пресцентърът на МФ.  
След временното разхлабване на фискалната политика през 2020 и 2021 г., която според изчисленията за фискалната 
позиция се определя като проактивна антициклична, в средносрочен план се предвижда дефицитът по 
КФП (консолидираната фискална програма) да достигне 5,1 на сто от брутния вътрешен продукт /БВП/ през 2022 г. (с 
включени COVID-19 мерки) с последващи годишни стъпки за фискална консолидация, като дефицитът по КФП намалява до 
2,8 на сто от БВП през 2024 г.  
От гледна точка на ограничението на фискалното правило за дефицита по КФП (без отчитане на ефекта от COVID-19 
мерките) за целия прогнозен период бюджетното салдо е в рамките на ограничението за дефицит до 3 на сто от БВП, като 
за 2020 и 2021 г. се наблюдава положително салдо съответно от 0,2 на сто от БВП и 1,3 на сто от БВП, а за прогнозния 
период - отрицателно салдо в рамките на 2,8-2,9 на сто от БВП.  
В средносрочен план разходите по КФП (без разходите, извършвани от сметки за средства от ЕС и по други международни 
програми и договори, приравнени към тях, вкл. свързаното с тях национално съфинансиране) бележат спад от 39,6 на сто 
на от БВП през 2022 г. до 35,7 на сто от БВП през 2024 г.  
По отношение на приходите в настоящата прогноза се наблюдава ръст в номинално изражение за целия тригодишен 
период. Като относителен дял от БВП за 2022 г. те са 38,3 на сто, за 2023 г. - 39,3 на сто, и за 2024 г. - 39,2 на сто.  
По отношение на тенденциите при разходите за периода 2022-2024 г. се наблюдава номинален годишен ръст, но като дял 
от БВП те намаляват от 43,4 на сто от БВП до 42 на сто от БВП.  
За периода 2022-2024 г. предвидената политика в областта на данъците ще продължи да се придържа към установените 
принципи и насоки през последните години, като основните цели отново са насочени към поддържане на икономическия 
растеж, подобряване на бизнес средата, борбата с данъчните злоупотреби и повишаване на фискалната устойчивост в 
дългосрочен план. Запазват се основните приоритети, свързани с подобряване на събираемостта на приходите, 
предотвратяването на възможности за укриване и невнасяне на данъци и осигуровки и намаляване на административната 
тежест и разходите за бизнеса и гражданите. С предвидените мерки в политиката по приходите се цели гарантирането на 
необходимия финансов ресурс за изпълнение на разходните политики на правителството. Предвижда се запазване на 
ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за данъците върху доходите на физическите лица, като важна 
предпоставка за инвестиции, икономически растеж и заетост.  
Политиката по доходите в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. предвижда 
увеличение на размера на минималната работна заплата /МРЗ/ от 1 януари 2022 г. от 650 лв. на 710 лв., като размерът от 
710 лв. ще се запази през 2023 и 2024 г. За 2022 г. се предвижда увеличение с 5 на сто на средствата за заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения в бюджетния сектор, включително и на 
средствата за осигурителни вноски, за всички структури, в които персоналът не е нает на минимална работна заплата. 
За 2022 г. е разчетено увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности и за 
заетите в системата на съдебната власт, за които законодателно е регламентиран механизъм за формиране на 
възнагражденията.  
Новите моменти по отношение на осигурителната политика са, както следва: увеличаване на максималния осигурителен 
доход за всички осигурени лица за целия период от 3000 лв. на 3400 лв.; увеличаване на минималния осигурителен доход 
за земеделските стопани и тютюнопроизводители за целия период от 420 лв. на 710 лв., до размера на МРЗ, приравнено 
на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица; увеличаване на минималния осигурителен доход за 
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самоосигуряващите се лица за целия период от 650 лв. на 710 лв.; увеличаване на минималните осигурителни доходи по 
основните икономически дейности и квалификационни групи професии на нивото на минималната работна заплата за 
2022 г. - 710 лв., като се извършва корекция само по отношение на позициите, които са под определения размер.  
През периода 2022-2024 г. ще продължи изпълнението на политиките в предучилищното и училищното образование, 
насочени към ефективна социализация на деца от ранна детска възраст, осигуряването на равен достъп до качествено 
образование, личностно развитие на децата и учениците, насърчаване на иновациите, квалификация на педагогическите 
специалисти, модернизиране на образователните институции, дигитализация на образованието. Изпълняват се и мерки, 
насочени към намаляване на неравенствата и насърчаване на социалното включване, мотивация на децата и учениците за 
образование и усвояване на ключови компетентности. 
За предучилищното и училищното образование за 2022 г. са осигурени средства, както следва: 70 млн. лв. за изграждане, 
пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини, детски ясли и училища; 38 млн. лв. за подпомагане 
заплащането от родителите на такси за хранене на децата от задължителното предучилищно образование и за 
компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в държавни и 
общински детски градини и училища; 36 млн. лв. за разширяване на достъпа и обхващане в задължително предучилищно 
образование на 4-годишни деца; 123,3 млн. лв. за мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19, за предпазни 
средства и дезинфектанти за училищата и за осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове на 
учениците от I до XII клас за 6 месеца; 2,6 млн. лв. за продължаване на Националната програма "Отново заедно".  
Политиката в областта на здравеопазването е насочена към подобряването на ефективността и удовлетвореността на 
гражданите от функционирането на сектора. Предвидени са програми и мерки, които подпомагат изпълнението на 
специфичната препоръка на ЕК към България да подобри ефективността на разходите на системата на здравеопазването, 
както и достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и чрез 
преодоляване на недостига на медицински специалисти. Световната пандемия от COVID-19 очерта необходимост от 
увеличаване на усилията за създаване и поддържане на перманентна готовност на всички нива на системата на 
здравеопазване, пише в съобщението на Министерството на финансите.  
За овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 за 2022 г. са осигурени средства за: купуване на допълнителни 
количества ваксини срещу COVID-19 - 267,2 млн. лв.; осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко 
ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини на 
здравно неосигурени лица за шест месеца - 352 млн. лв.; осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19 и 
за поддържане на резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор 
и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти - 158,8 млн. лв. 
За периода 2022-2024 г. в областта на социалната политика приоритет остават оптимизиране на социалното подпомагане 
на уязвимите групи от населението, гарантиране на тяхната социална защита чрез по-добра целенасоченост на социалните 
помощи, повишаване ефективността на програмите и усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на социалните 
помощи в съответствие с динамично променящите се условия на средата.  
С оглед повишаване ефективността на семейните помощи за деца, се предвижда увеличаване на доходния критерий по 
чл. 4 и 4а от Закона за семейни помощи за деца, съответно от 410 лв. на 510 лв. - за получаване на пълния размер на 
помощта, и от 410,01 лв. до 510 лв. на 510,01 лв. до 610 лв., включително - за получаване на 80 на сто от пълния размер на 
помощта. Наред с доходния критерий се предвижда и увеличаване на размерите на месечните помощи за отглеждане на 
дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, съответно: за семейства с едно дете - с 
10 лв. (от 40 лв. на 50 лв.), за семейства с две деца - с 20 лв. (от 90 лв. на 110 лв.), за семейства с три деца - с 30 лв. (от 135 
лв. на 165 лв.), и за семейства с четири деца - с 30 лв. (от 145 лв. на 175 лв.).  
В периода 2022-2024 г. е предвидено пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, да 
се осъвременяват от 1 юли на съответната година по т. нар. швейцарско правило (чл. 100 от КСО) с процент, равен на сбора 
от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната 
календарна година. Процентите по чл. 100 на КСО, с които е предвидено да се осъвременяват пенсиите за трудова дейност, 
са съответно: 6,1 на сто за 2022 г.; 6,5 на сто за 2023 г.; 4,9 на сто за 2024 г.  
В периода 2022-2024 г. е предвидено размерите на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на социалната 
пенсия за старост, както и на свързаните с тях пенсии и добавки, да се увеличават от 1 юли на съответната година с 
процентите по чл. 100 на КСО. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса 
за социално осигуряване за 2022 г. е увеличен от 300 на 370 лв., считано от 25 декември 2021 г. Максималният размер на 
получаваните една или повече пенсии за 2022 г. е увеличен от 1440 лв. на 1500 лв., считано от 25 декември 2021 г.  
Разходите за отбрана, съгласно класификацията на НАТО, възлизат на 1,7 на сто от БВП за 2022 г., като е спазено 
изискването за достигане на разходите за отбрана до определения процент от БВП, в съответствие с Националния план за 
повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от БВП на Република България до 2024 г., одобрен с РМС 3/04.01.2018 г. 
Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани 
с колективната отбрана, в т.ч. средства за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти за 
модернизация на Българската армия, а именно: придобиването на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС 
и основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада. Допълнително са 
предвидени средства за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване 
на новия тип боен самолет, за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен 
самолет (транспорт, ДДС и мита), както и за други проекти за модернизация на Българската армия.  
В прогнозата за 2022 г. са включени размерите на основните бюджетни взаимоотношения между общините и централния 
бюджет в общ размер 5304,5 млн. лв., от които обща субсидия за делегираните от държавата дейности - 4677,8 млн. лв.; 
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обща изравнителна субсидия - 354,4 млн. лв.; трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - 
48,2 млн. лв.; целева субсидия за капиталови разходи - 224,1 млн. лв. Общата субсидия за държавни дейности за 2022 г. е 
увеличена с 345,3 млн. лв. спрямо 2021 г., с което се осигурява увеличението на средствата за персонал във всички 
делегирани от държавата дейности. В прогнозата за 2022 г. е предвиден ръст от 25 млн. лв. за общата изравнителна 
субсидия.  
Приоритет за страната остава и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми, чрез които да 
се постигне устойчив икономически растеж, по-висока заетост, социално включване, социално, икономическо и 
териториално сближаване и изграждане на конкурентоспособна и иновативна икономика, пише в съобщението.  
Заделеният за България ресурс по инициативата REACT-EU е в размер на 1,283 млрд. лв., а средствата са разпределени в 
пет от действащите оперативните програми от програмен период 2014-2020 г., които позволяват финансиране на 
дейности, необходими за противодействие на COVID-19. За 2022 г. предвидените разходи по механизма REACT-EU се 
очаква да бъдат в размер на 394,9 млн. лв., за 2023 г. - 249,9 млн. лв., и за 2024 г. - 44,2 млн. лв.  
Финансовият пакет, от който България може да се възползва по Механизма за възстановяване и устойчивост (Recovery 
and Resilience Facility), е 6,268 млрд. евро безвъзмездна финансова помощ и около 4,549 млрд. евро заеми (по текущи цени 
за 2018 г.). Механизмът не регламентира изисквания по отношение на национално съфинансиране. Периодът, в който 
основният финансов пакет за безвъзмездната подкрепа ще бъде предоставен, е до 31 декември 2022 г.  
В разчетите за 2022 г. са заложени приходни и разходни мерки в отговор на пандемията от COVID-19 в размер на 3114,1 
млн. лв. (2,2 на сто от БВП), като преобладаваща част от тях са разчетени за шест месеца през 2022 г. За 2023 г. са заложени 
мерки в размер на 467 млн. лв. (0,3 на сто от БВП), а за 2024 г. няма разчетени средства за мерки в отговор на COVID-19. 
Някои от мерките са осигуряване на ваксини и лекарствени продукти в борбата с пандемията от COVID-19; добавка от 60 
лв. месечно към пенсиите на всички пенсионери за периода януари-юни за 2022 г.; разходи за подпомагане на бизнеса и 
програми за заетост; подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване 
разпространението на COVID-19, вкл. за поставяне на ваксини срещу COVID-19 и др.  
Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране през 2022-2024 г. се очаква в края на периода 
държавният дълг да достигне до ниво от 49,1 млрд. лв., а съотношението на държавния дълг спрямо БВП - до 31 на сто, 
плавно удължаване на средния остатъчен матуритет на дълга, както и увеличение на дела на вътрешния държавен дълг в 
структурата на дълга (от 20,5 на сто в края на 2020 г. на 33,2 на сто в края на 2024 г.).  
 
√ Служебното правителство стопира процедурата за Бюджет 2022 на извънредно заседание 
Извънредно заседание на служебния кабинет се състоя в неделя следобед, ден преди гласуването на проектокабинета с 
номиниран министър-председател Кирил Петков. На него са били разгледани четири точки. 
Министрите са одобрили доклад относно напредъка по съставянето на законопроекта за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г. и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, съобщават от МС. 
В доклада е посочена и необходимостта от преустановяване на съгласувателните процедури по законопроекта за 
държавния бюджет на Република България за 2022 г. и по другите проекти на актове на Министерския съвет, свързани с 
него, предвид връчения на 11 декември 2021 г. от президента на Република България мандат за сформиране на редовно 
правителство на най-голямата парламентарна група в 47-то Народно събрание, който беше веднага реализиран, и 
предстоящото гласуване на структурата и състава на Министерския съвет от Народното събрание на извънредно заседание 
на 13 декември 2021 г. и предложената нова структура на Министерския съвет от мандатоносителя. 
Със свое решение правителството предложи на Народното събрание да даде съгласие за увеличаване на дяловете на 
страната ни във внесения уставен капитал на Международната инвестиционна банка (МИБ), съгласно Програмата за 
капитализация на Банката за периода 2018-2022 г. 
Участието на България в Програмата за капитализацията ще допринесе за по-голяма гъвкавост в оперативната дейност на 
Банката и за разкриването на повече възможности за финансиране на мащабни проекти с по-голямо въздействие върху 
региона. Пряката финансова подкрепа от страна на държавите-акционери на МИБ ще доведе до покачване на кредитните 
рейтинги и ще допринесе и до увеличаване на доверието към Банката от рейтинговите агенции и инвеститорите. Също 
така, ще бъде осигурен растеж на активите и кредитния портфейл на МИБ. 
Също така в последния си работен ден, служебното правителство инициира освобождаване на представителя на 
Република България от Управителния съвет на Международната инвестиционна банка. 
Правителството утвърди разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2021 г. на министрите и 
заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции. 
За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 5 398,89 лв., за командировки 
на председателите на държавни агенции и техните заместници 1 163 лв., за командировки на областни управители – 3 
643,29 лв. За командировки на председатели и членове на държавни комисии и за командировки на ръководители на 
държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията не са извършени разходи. 
Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г., за да се компенсират намалените 
приходи от данък върху таксиметровия превоз на пътници. 
Решението на правителството е свързано с мярката за подпомагане на таксиметровия бранш, чрез намаляване на 
определения от общините алтернативен данък върху таксиметровия превоз на пътници. Размерът на компенсацията, която 
общините ще получат от държавния бюджет, се определя въз основа на броя на таксиметровите автомобили, с издадено 
разрешително за 2021 г., умножен по разликата между размера на определения от общинските съвети данък за 2020 г. и 
минималния годишен размер на данъка от 300 лева. 
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√ Кирил Петков представи състава на Министерския съвет 
"Продължаваме промяната" и коалиционните партньори представиха в парламента структурата и състава на 
Министерския съвет. Очакванията са още в понеделник кабинетът "Петков" да бъде гласуван в пленарна зала на 
извънредно заседание. 
Петков предлага Министерският съвет да бъде съставен от 21-ма министри. Петима ще са вицепремиерите, като двама от 
тях са от "Продължаваме промяната" и по един от коалиционните партньори от БСП, "Има такъв народ" и "Демократична 
България".  
"В понеделник в този състав ние ще се явим пред Народното събрание за гласуване на новия състав на Министерския 
съвет. Нашите амбиции и надежди са в този състав да управляваме България през следващите четири години и да свършим 
абсолютно всички задачи, които сме си поставили в коалиционното споразумение по ред на важността и под общото мото 
"Нулева толерантност към корупцията", заяви Кирил Петков.   
Съставът на Министерския съвет, предложен от "Продължаваме промяната":  
Министър-председател – Кирил Петков – ПП 
Вицепремиер по еврофондовете и министър на финансите –Асен Василев – ПП 
Вицепремиер и министър по икономиката и индустрията –Корнелия Нинова – БСП 
Вицепремиер по ефективното управление – Калина Константинова – ПП 
Вицепремиер и министър на околната среда и водите – Борислав Сандов - ДБ  
Вицепремиери и министър на регионалното развитие - Гроздан Караджов - ИТН 
Министър на вътрешните работи –Бойко Рашков – ПП 
Министър на външните работи – Теодора Генчовска – ИТН 
Министър на труда и социалната политика- Георги Гьоков БСП 
Министър на отбраната – Стефан Янев - ПП 
Министър на правосъдието – Надежда Йорданова – ДБ 
Министър на образованието и науката – Николай Денков - ПП 
Министър на здравеопазването – проф. Асена Сербезова – ПП 
Министър на културата – Атанас Атанасов - ПП 
Министър на земеделието – Иван Иванов – БСП 
Министър на транспорта и съобщенията – Николай Събев – ПП 
Министър на растежа и иновациите – Даниел Лорер – ПП 
Министър на електронното управление – Божидар Божанов – ДБ 
Министър на енергетиката – Александър Николов – ИТН 
Министър на туризма – Христо Проданов - БСП 
Министър на спорта – Радостин Василев – ИТН 
"Всеки български лев, който ще бъде изхарчван от изпълнителната власт, ще трябва да минава критерия за нулева 
толерантност към корупцията. Прозрачност ще бъде другото ни мото, но прозрачност не само към изпълнителната власт, 
а и към финансирането на медиите. Ще искаме да дадем ясна представа на българския народ какви средства при какви 
медии отиват. Вече няма да има непрозрачно финансиране от нечие министерство към нечии медии. Ще има един аршин 
към всички за пълна прозрачност. В момента щом подписахме нашето споразумение, всеки от нас даде собственото си 
обещание, че тези неща, под които се подписваме, имат всичките елементи на почтеността. Ако успеем да постигнем 
всички тези цели, това доказва, че сме действали почтено", каза Кирил Петков.  
Към коалиционното споразумение имаме анекс за първите законодателни действия, които ще предприемем и това ще е 
напълно прозрачно, посочи Питков. "Първият ни приоритет са цените на тока да се запазят за битовите потребители и 
бизнеса. Второто е COVID-кризата. Една от основните задачи на това правителство е да няма последващи вълни и да качим 
възможността за ваксиниране доброволно. Законът за КПКОНПИ също ще бъде от основните приоритети, защото този 
закон ни дава първите реални стъпки в посока правосъдие. За втория ешелон на властта е важно да се каже, че всеки 
министър идва със свой екип и те ще могат да назначат своите зам.-министри. Регулаторите, които до този момент са били 
само фиктивни, ще им се даде истинска сила, така че всеки министър да е сигурен, че ще бъде надзора на тези регулатори. 
Споразумяхме се още, че комисиите, които ще бъдат в Народното събрание, техните председатели няма да бъдат от 
същата квота, от която е министърът. Оттук нататък ще имаме пълен кредит на доверие на министрите с ясни начини за 
проверка, с ясни общи цели и надявам се с крайни резултати, които всички очакват", добави Петков.  
Той добави, че се надява да има конструктивен начин на работа с опозицията. "Те като опозиция са длъжни да следят всеки 
наш ход и ако някъде някой от нас стъпи по грешен начин, да огласяват тази грешна стъпка, защото това е ролята на една 
добра и конструктивна опозиция.  
По думите му оттук нататък всеки министър ще бъде на България и аршинът ще бъде един за всички, без разлика в 
третирането на министри. "Ние трябва да сме един отбор и да решаваме общите задачи. Комуникацията с коалиционните 
партньори ще бъде непрестанна и това ще бъде гарантът, че ще работим дългосрочно и успешно", заяви Кирил Петков.  
Кои са министрите в кабинета "Петков":  
Министър-председател – Кирил Петков – ПП 
Кирил Петков завършва финанси в университета на Британска Колумбия във Ванкувър и магистратура по Бизнес 
администрация в Харвардския университет през 2001 г. Негов преподавател е професор Майкъл Портър, при който е 
специализирал в развитието на клъстерни стратегии. Той е един от основатели на Центъра за икономически стратегии и 
конкурентоспособност към СУ "Св. Климент Охридски", афилииран с Харвардския университет, където преподава курсове 
по икономическо развитие и микроикономика на конкурентоспособността. 
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Работи за McCain Foods, 6-милиардна канадска компания за производство на замразени храни. Развива проекти в областта 
на иновации с висока добавена стойност и неговата фирма ПроВиотик притежава няколко патента по биотехнологии в 
САЩ. През 2018 г., заедно с баща си Петко Петков организират спасителната операция за Боян Петров в Хималаите, като 
влагат значителни лични средства. Бил е министър на икономиката в служебното правителство на Стефан Янев. Сега – 
лидер на партия „Продължаваме промяната” заедно с Асен Василев. 
Вицепремиер по еврофондовете и министър на финансите – Асен Василев – ПП  
Асен Василев е роден на 9 септември 1977 г. в Хасково. Завършил е "Икономика" в университета "Харвард", САЩ, където 
по-късно специализира бизнес администрация и право. От 1999 г. до 2004 г. е консултант в консултантската компания 
"Монитор груп" в САЩ, Канада, Европа и Република Южна Африка. Ръководил е проекти за маркетинг и стратегическо 
развитие на големи международни компании в телекомуникационната индустрия, енергетиката, застрахователната 
индустрия, минното дело и в редица производители на потребителски стоки.  
Асен Василев е съосновател на компанията за ценообразуване на самолетни билети "Евърбред" и неин президент от 2009 
г. до 2013 г. Той е съосновател заедно с Кирил Петков и директор на Центъра за икономически стратегии и 
конкурентоспособност към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Преподавал е в програмата за икономически 
растеж и развитие на центъра, афилииран със Софийския университет "Св. Климент Охридски" и с Центъра за стратегии и 
кoнкурентоспособност в Бизнес школата на Харвардския университет.  
От 13 март до 29 май 2013 г. е министър на икономиката, енергетиката и туризма в служебното правителство на министър-
председателя Марин Райков. От 12 май 2021 г. е министър на финансите в първото служебно правителство на министър-
председателя Стефан Янев. На 16 септември 2021 г. пред журналисти досегашният служебен министър на икономиката 
Кирил Петков съобщава, че е получил покана от президента Румен Радев да остане на поста като служебен министър, но е 
решил, че по-добре да продължи промяната чрез участие в политиката заедно с досегашния служебен министър на 
финансите Асен Василев.  
На 19 септември 2021 г. Кирил Петков и Асен Василев заедно с техни съмишленици представят в София своя нов 
политически проект "Продължаваме промяната". На предсрочните парламентарни избори на 14 ноември 2021 г. 
коалицията "Продължаваме промяната" печели изборите с 28 процента от гласовете, а Асен Василев е избран за депутат 
в 47-ото Народно събрание.  
Вицепремиер и министър по икономиката и индустрията – Корнелия Нинова – БСП 
Корнелия Нинова е родена на 16 януари 1969 г. в с. Крушовица, област Враца. Завършила е Националната гимназия за 
древни езици и култури "Св. Константин-Кирил Философ" в София и право в Софийския университет "Св. Климент 
Охридски". През 1995 г. започва работа като стажант-съдия в Софийския градски съд, а по-късно същата година е 
юристконсулт на Столична община. През 1996 г. - 1997 г. работи като следовател в Столичната следствена служба. От март 
до август 1997 г. тя е юрисконсулт на Българската телекомуникационна компания (БТК). От 1997 г. до 2005 г. е била 
изпълнителен директор на "Техноимекс". Била е председател на Борда на директорите на "Техноимпортекспорт", 
"Техноимпекс" и "Техноимпортекспорт".  
В периода от 9 септември 2005 г. до 5 май 2007 г. е зам.-министър на икономиката и енергетиката, където е отговаряла за 
външно-икономическите връзки, държавния резерв, търговията с оръжия. От 14 декември 2005 г. Корнелия Нинова е в 
управлението на "Булгартабак холдинг", първоначално като председател на Управителния съвет на дружеството, а от 25 
ноември 2008 г. до 21 юли 2009 г. е изпълнителен директор. Била е и председател на Съвета на директорите на 
дружеството "Пълдин туринвест", което е основен акционер в Международния панаир в Пловдив.  
От 2002 г. Корнелия Нинова е член на Българската социалистическа партия (БСП), от 2008 г. е член Националния съвет на 
партията. В периода от 22 декември 2008 г. до 16 ноември 2009 г. е говорител на Изпълнителното бюро на Националния 
съвет /НС/ на БСП и от 16 ноември 2009 г. до 9 юни 2012 г. - секретар на НС на БСП. От 2009 г. последователно Корнелия 
Нинова е депутат от 41-ото до 47-ото Народно събрание. На 10 май 2016 г. е избрана за председател на Парламентарната 
група на "БСП лява България" в 43-ото Народно събрание (2014-2017) на мястото на Михаил Миков. Тя е председател на 
Парламентарната група на "БСП за България" от 44-ото до 47-ото Народно събрание.  
На 8 май 2016 г. на 49-я конгрес на БСП Корнелия Нинова е избрана за председател на партията. Тя е първата жена 
председател в историята на БСП. На 12 септември 2020 г. е преизбрана за председател от членовете на партията на 
проведените за първи път в историята на БСП вътрешнопартийни избори. Тя е избрана с гласовете на 43 222 от гласувалите 
53 795 членове на партията. От 3 март 2017 г. Корнелия Нинова е вицепрезидент на Социалистическия интернационал.  
Вицепремиер по ефективното управление – Калина Константинова – ПП 
Калина Константинова е родена на 18 май 1984 г. в София. Завършва 9 Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" 
в София, след което изучава икономика в колежа "Бард" в Ню Йорк, САЩ. Има магистърска степен по "Устойчиво развитие" 
в Лондонското училище по икономика и политически науки във Великобритания.  
Професионалният й опит е свързан предимно с развитието и модернизацията на малкия и среден бизнес и стартиращите 
компании в България. Калина Константинова е съветник на Асен Василев по време на мандата му като министър на 
икономиката, енергетиката и туризма в служебното правителство на министър-председателя Марин Райков от 13 март до 
29 май 2013 г. До 2014 г. тя работи като икономист в организацията "MoveBG". От 2017 г. до 2019 г. е ръководител на 
програмата на фондация "Америка за България" за бизнес среда. От 2019 г. е търговски директор на компанията за 
информационната сигурност "LogSentinel".  
Преподавател в програмата за икономически растеж и развитие, афилиирана със Софийския университет "Св. Климент 
Охридски" и с Центъра за стратегии и кoнкурентноспособност в Бизнес школата на Харвардския университет. От 12 май до 
17 септември 2021 г. Калина Константинова е заместник-министър на икономиката в служебния кабинет на министър-
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председателя Стефан Янев. Депутат в 47-ото Народно събрание от коалиция "Продължаваме промяната". Семейна е, с 
едно дете. Владее английски, френски, испански език. 
Вицепремиер и министър на околната среда и водите – Борислав Сандов - ДБ 
Борислав Сандов е роден на 16 декември 1982 г. в Мадан. През 2001 г. завършва Смолянската професионална гимназия 
по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" в Смолян. През 2006 г. завършва география в Софийския университет "Св. 
Климент Охридски", а през 2017 г. - магистратура по "Управление на водни и климатични ресурси" в университета. По 
време на мандата му като заместник-председател на Студентския съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 
през 2006 г. е един от учредителите на Университетския клуб за екология и устойчиво развитие "UNECO".  
Борислав Сандов e активен участник в различни природозащитни кампании, сред които за опазването на Иракли, 
Странджа, Перелик, Националния парк "Пирин". Работил е по въпроса за забраната на ГМО в земеделието, за мораториума 
върху шистовия газ и др. Работил е като експерт по устойчиво развитие и опазване на климата във водещи 
неправителствени организации. Бил е координатор на кампаниите на "Фондация за околна среда и земеделие". 
Координатор е за България на Европейската гражданска инициатива за защита на пчелите.  
От 2010 г. до 2012 г. е организационен секретар на Българската асоциация "Биопродукти". През 2012 г. е един от 
инициаторите на организирането на първия фермерски пазар в София. От 2011 г. до 2013 г. е координатор на 
организацията "Хранителна независимост - България". От 2015 г. до 2018 г. е съпредседател на "Зелени Балкани". Бил е 
член и председател на Сдружението за развитие и обществен контрол на студентските общежития и столове.  
От 15 април до 15 септември 2021 г. Борислав Сандов е депутат в 45-ото и 46-ото Народно събрание в Парламентарната 
група на "Демократична България", като от 18 август до 15 септември 2021 г. е председател на Комисията по околната 
среда и водите в 46-ото Народно събрание.  
Той е сред учредителите на партия "Зелените" през 2008 г. От 2012 г. до 2014 г. е неин съпредседател и заедно с Владислав 
Панев от 6 януари 2018 г. са съпредседатели на партията. На 21 април 2019 г. партия "Зелените" променя името си на 
партия "Зелено движение". На предсрочните парламентарни избори на 14 ноември 2021 г. партията участва в коалицията 
"Демократична България - обединение" ("Да, България!", ДСБ, "Зелено движение"), която печели 7 процента. На 15 
ноември 2021 г. съпредседателите на партията Борислав Сандов и Владислав Панев, както и целият Изпълнителен съвет, 
подават оставки заради ниските резултати на коалицията на изборите на 14 ноември 2021 г.  
Вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройството – Гроздан Караджов - ИТН 
Гроздан Караджов е роден на 14 декември 1966 г. в Стара Загора. Завършва Първа английска езикова гимназия в София. 
Завършил е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Председател на Независимото студентско дружество 
в Юридическия факултет на Софийския университет и съпредседател на Федерацията на независимите студентски 
дружества. Йордан Караджов е активен участник в студентските протести през 90-те години на 20-и век. Той е съосновател 
и национален координатор на Българското сдружение за честни избори.  
В периода от 1990 г. до 1995 г. е програмен координатор, главен секретар и програмен директор във фондация "Отворено 
общество". През 1998 г. завършва курс по телекомуникационен мениджмънт в Токио, Япония. В периода от 1996 г. до 2011 
г. Гроздан Караджов е главен секретар на Комитета по пощи и далекосъобщения, главен секретар на Министерство на 
транспорта и съобщенията и председател на Съвета на директорите на Българската телекомуникационна компания. От 
1998 г. до 2003 г. е член на Надзорния съвет на Българска пощенска банка и член на Съвета на директорите на компанията 
"Рила солюшънс".  
От юли 2002 г. до 12 май 2004 г. е изпълнителен директор на фондация "Демокрация". През 2012 г. е съучредител на 
фондация "Светът на Мария". Депутат в 43-ото Народно събрание /2014-2017/ от коалиция "Реформаторски блок". От 27 
ноември 2014 г. до 11 декември 2015 г. е председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и 
съобщения в 43-ото Народно събрание и член на комисията до края на мандата на парламента. Бил е член на Комисията 
по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите /4 март 2015-26 януари 2017/ . През 
2017 г. е съосновател на сдружение "Граждански съвет" и е председател на Управителния съвет на сдружението и 
понастоящем. Женен, с четири деца. Говори английски и руски език. 
Министър на вътрешните работи – Бойко Рашков – ПП 
Бойко Рашков е роден на 28 септември 1954 г. в с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград. През 1979 г. завършва 
право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".  
От 25 май 1981 г. до 12 юни 1992 г. е следовател в Районна следствена служба в София. От 1992 г. е зам.-директор на 
Националната следствена служба, от 5 април до 21 юни 1995 г. е изпълняващ длъжността директор на службата, а от 21 
юни 1995 г. до 27 юни 2001 г. е директор на Националната следствена служба. От 24 януари 1997 г. до 17 декември 1998 г. 
Бойко Рашков е член на Висшия съдебен съвет, избран от квотата на Народното събрание, а от 17 декември 1998 г. до 17 
март 2000 г. е член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. През декември 1998 г. Бойко Рашков е излъчен 
от Висшия съдебен съвет за главен прокурор на мястото на Иван Татарчев. В началото на 1999 г. президентът Петър Стоянов 
обаче отказва да издаде указ за назначаването му.  
От 5 юли 2001 г. до 17 юни 2005 г. Бойко Рашков е депутат е в 39-ото Народно събрание от коалиция "За България". В 39-
ото Народно събрание е бил зам.-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и член на Комисията 
за борба с корупцията и на Комисията по правни въпроси. От 29 юни 2005 г. е ръководител на отдел в Националната 
следствена служба. От 28 януари 2008 г. до 30 май 2009 г. Бойко Рашков е зам.-министър на правосъдието в правителството 
на министър-председателя Сергей Станишев. На 30 май 2009 г. Бойко Рашков е избран от Народното събрание за 
председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. От края на 2009 г. до 2013 г. е 
следовател в Националната следствена служба. На 19 декември 2013 г. той за втори път е избран за председател на 
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. На 21 декември 2018 г. Народното събрание 
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гласува новият състав на бюрото. Бойко Рашков е номиниран от БСП за нов мандат, но при гласуването в парламента не 
събира достатъчно гласове. На 14 юли 2020 г. е назначен за член на Правния съвет на президента Румен Радев.  
Бойко Рашков е преподавател в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство - доцент по 
наказателно-процесуално право. От 2016 г. е ръководил катедрата "Наказателноправни науки" в Университета за 
национално и световно стопанство.  
На 12 май 2021 г. Бойко Рашков е назначен за служебен заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и 
служебен министър на вътрешните работи в първото служебно правителство на Стефан Янев. След предсрочните 
парламентарни избори на 11 юли 2021 г. не е съставено редовно правителство. На 16 септември 2021 г. Бойко Рашков е 
назначен за служебен заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на 
вътрешните работи във второто служебно правителство на Стефан Янев. 
Министър на външните работи – Теодора Генчовска – ИТН 
Теодора Генчовска е експерт по отбрана и въоръжени сили. Възпитаник е на Военната академия в София и има 
допълнителни квалификации в Германия, Великобритания, Италия и САЩ. Професионалната й кариера започва в 
Генералния щаб на Българската армия. В професионално отношение преминава през всички нива, достигайки до началник 
отдел "НАТО и ЕС" в Министерството на отбраната, където основните й задължения включват изработка на експертни 
позиции и доклади за нуждите на политическото ръководство на ведомството. По време на кариерата си в министерството 
е била член на всички български делегации в последните срещи на високо равнище на НАТО в Турция, Уелс, Полша и 
Белгия.  
Генчовска е била главен експерт към администрацията на президента Румен Радев. Като такава е част от екипа в 
координационното звено за организацията на шестата среща на високо равнище на инициативата "Три морета", проведена 
на 8 и 9 юли 2021 г. в София. В началото на август става известно, че е освободена от президента, без да бъдат обявени 
официално мотивите за това.  
Теодора Генчовска е включена в двата проектокабинета на ИТН като министър на отбраната - първия, обявен от Слави 
Трифонов в деня след парламентарните избори на 11 юли 2021 г. с министър-председател Николай Василев и втория с 
министър-председател Пламен Николов.  
Министър на труда и социалната политика - Георги Гьоков - БСП 
Георги Гьоков е роден на 13 декември 1961 г. в с. Любеново, област Стара Загора. Завършил е "Технология на 
металостроенето и металорежещи машини" в Техническия университет "Васил Априлов" в Габрово. Бил е директор на 
Бюрото по труда в Стара Загора. Член на Областния съвет на БСП в Стара Загоря, член на Националния съвет на БСП, член 
на Общинския съвет на БСП Стара Загора и от 21 май 2021 г. е член на Изпълнителното бюро на БСП.  
От 2013 г. е депутат от "БСП за България" последователно от 42-ото до 47-ото Народно събрание. В 42-ото, 43-ото и 44-ото 
Народно събрание в периода от 2013 г. до март 2021 г. Георги Гьоков е бил зам.-председател на Комисията по труда и 
социалната политика. В 42-ото е бил член на Комисията по правата и жалбите на гражданите, а в 44-ото Народно събрание 
- председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите от 10 юли 
2019 г. до 26 март 2021 г. Член на Комисията по здравеопазване в 43-ото, 44-ото, 45-ото, 46-ото Народно събрание. От 18 
август до 15 септември 2021 г. е председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика. 
Министър на отбраната – Стефан Янев - ПП 
Стефан Янев e роден на 1 март 1960 г. в с. Поповица, област Пловдив. През 1983 г. завършва "Земна артилерия, ПТУРС, ТР" 
във Висшето народно военно артилерийско училище (ВНВАУ) "Г. Димитров" в Шумен. След завършването си е назначен за 
командир на артилерийски взвод и батарея командир на дивизион в Асеновград. През 1993 г. завършва "Ракетни войски 
и артилерия" във Военната академия "Г. С. Раковски" в София. От 1996 г. е експерт в дирекция "Международно 
сътрудничество" на Министерството на отбраната.  
От 1998 г. до 2000 г. Стефан Янев е офицер за анализ в Департамента по планиране и програмиране на Групата за 
координиране на ПЗМ, Монс, Белгия. През 2000 г. той е назначен за старши помощник-началник в отдел "Стратегии и 
доктрини" в управление "Планиране на отбраната и въоръжените сили" към Генералния щаб на Българската армия. От 
2001 г. е държавен експерт в дирекция "Евроатлантическа интеграция" на Министерството на отбраната, а от 2003 г. е 
началник на отдел "Отбранителна политика и анализи" в дирекция "Отбранителна политика" в Министерството на 
отбраната.  
След като завършва през 2005 г. Националния военен колеж към Националния военен университет във Вашингтон, САЩ, 
е назначен за началник департамент "Трансформации" в Центъра на НАТО за борба с тероризма в Анкара, Турция. От 2007 
г. до 2011 г. Стефан Янев е директор на дирекция "Отбранителна политика" и директор на дирекция "Политика за сигурност 
и отбрана" в Министерството на отбраната. Стефан Янев е бил аташе по отбраната в Посолството на България във 
Вашингтон, САЩ. От 2 май 2014 г. до 9 юни 2014 г. той е началник на Националния военен университет "Васил Левски" във 
Велико Търново.  
В служебното правителство на Огнян Герджиков от 27 януари до 4 май 2017 г. Стефан Янев е служебен заместник министър-
председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната. От 10 май 2017 г. до 11 май 2021 г. той е 
секретар на президента Румен Радев по сигурност и отбрана. На 12 май 2021 г. с Указ 129 на президента Румен Радев е 
назначен за служебен министър-председател. След предсрочните парламентарни избори на 11 юли 2021 г. не е съставено 
редовно правителство. На 16 септември 2021 г. Стефан Янев е назначен за служебен министър-председател на второто 
служебно правителство с Указ 244 на президента Румен Радев. 
Министър на правосъдието – Надежда Йорданова – ДБ 
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Надежда Йорданова е юрист с експертиза в областта на административното и търговското право, обществените поръчки и 
проекти, финансирани от ЕС и международни организации. Тя е родена на 6 март 1973 г. в Кубрат. Завършва право в 
Софийския университет "Св. Климент Охридски".  
Професионалния си път започва като секретар на Общинската избирателна комисия в Кубрат през 1995 г. От 1995 г. до 
2005 г. е работила в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като започва от експерт и достига до 
началник на дирекция "Правна". През 2007 г. е вписана в Разградската адвокатска колегия. През 2014-2015 г. е била 
началник на политическия кабинет на министъра на правосъдието Христо Иванов в Министерство на правосъдието. Тя е 
съавтор на законопроектите за електронно гласуване и гласуване по пощата, предложени от "Демократична България" 
през 2018 г., както и на законопроекта за видеонаблюдение при преброяване на вота.  
Надежда Йорданова е член на Изпълнителния съвет и на Националния съвет на партия "Да, България!". Тя е депутат от 
коалиция "Демократична България - обединение" ("Да, България!", ДСБ, "Зелено движение") в 45-ото, 46-ото и в 47-ото 
Народно събрание. Зам.-председател на парламентарната група на "Демократична България" в 45-ото и 46-ото Народно 
събрание. В 46-ото Народно събрание е била зам.-председател на Комисията по конституционни и правни въпроси, член 
на Временната комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на 46-ото Народно събрание, 
председател на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на 
компетентните български органи във връзка с наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически 
лица от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените 
американски щати на основание Глобалния закон "Магнитски" за отговорност при нарушаване на човешки права (6 август-
15 септември 2021). 
Министър на образованието и науката – Николай Денков - ПП 
Николай Денков е роден на 3 септември 1962 г. в Стара Загора. През 1987 г. завършва висше образование във Факултета 
по химия и фармация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Защитава докторска дисертация през 1993 г., от 
1997 г. е доцент, от 2007 г. е доктор на химическите науки, от 2008 г. е професор по физикохимия. От 2004 г. до 2008 г. е 
зам.-декан на Факултета по химия и фармация, след което до 2015 г. ръководи катедра "Инженерна химия", а от 2017 г. е 
ръководител на лабораторията "Активни формулировки и материали" към факултета. През 2018 г. Николай Денков става 
член-кореспондент на Българската академия на науките. На 26 октомври 2021 г. Събранието на академиците на БАН го 
избира за академик в областта на природоматематическите науки, направление "Химически науки". От 2019 г. е член на 
европейската научна академия "Academia Europеa". Той е член и на експертна група "Физически науки" към Европейската 
космическа агенция.  
От август 2014 г. до април 2016 г. Николай Денков е зам.-министър на образованието и науката, отговарящ за висшето 
образование и европейските структурни фондове. Той е служебен министър на образованието и науката от 27 януари 2017 
до 4 май 2017 г. в правителството на Огнян Герджиков. От 12 май 2021 г. е служебен министър на образованието и науката 
в служебните правителства на министър-председателя Стефан Янев.  
Според класация на университета в Станфорд в САЩ Николай Денков е сред първите два процента на най-добрите учени 
в света. Научните му изследвания са в областта на физикохимията на колоидно-дисперсните системи, повърхностно-
активните вещества и техните многобройни приложения. Той е публикувал над 175 научни статии и 17 обзора. Неговите 
разработки са цитирани над 8500 пъти в научната литература. Изнесъл е над 90 лекции на международни конференции, 
провел е над 80 семинара в чуждестранни университети и изследователски институти. Има 12 патента, включително шест 
международни и четири чуждестранни. Ръководил е повече от 50 международни проекта, финансирани от чуждестранни 
фирми. Работил е като водещ учен в изследователските институти на фирмите "Юниливър" (САЩ) и "Rhone-Poluenc" 
(Франция). Той е бил гост-изследовател в японската научна фондация (JRDC), гост-професор в Инженерното висше училище 
по индустриална физика и химия в Париж и в университета в Лил (Франция).  
За своите научни постижения Николай Денков е удостоен с редица награди, сред които грамота от Японската агенция за 
изследвания и развитие (1995), Голямата награда "Питагор" на Министерството на образованието и науката за 2010 г., на 
Почетния знак със синя лента на СУ "Св. Климент Охридски" (2013), на Голямата награда на СУ "Св. Кл. Охридски" за високи 
научни постижения (2016), на годишната награда "Солвей" за високи научни постижения на Европейското дружество по 
колоиди и повърхности (2019) и др.  
Министър на здравеопазването – проф. Асена Сербезова – ПП 
Проф. Асена Сербезова е родена на 30 март 1973 г. През 1996 г. завършва "Фармация" в Медицинския университет в София. 
Магистър е по здравен мениджмънт и обществено здраве от Медицинския университет в София и по здравна политика и 
фармакоикономика от Университета по мениджмънт в Барселона, Испания. Има специализации по "Организация и 
икономика на аптечната и дистрибуторската практика", както и "Организация и икономика на фармацевтичното 
производство".  
През 2013 - 2014 г. е член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. От юли 2014 до август 
2018 г. е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. В продължение на десет години - от 2008 г. 
до 2018 г., е преподавател по фармакоикономика, управление на качеството във фармацевтичната индустрия, социална 
фармация и медицински изделия във Фармацевтичния факултет на Медицинския университет в София. От 2018 г. 
преподава във Факултета по обществено здраве към Медицинския университет.  
От 2007 до 2010 г. е председател на Комисията по качество на Българския фармацевтичен съюз и зам.-председател на 
Управителния съвет на организацията от 2010 г. до 2013 г. На 9 февруари 2020 г. Асена Сербезова е избрана за председател 
на Българския фармацевтичен съюз с мандат до 2023 г.  
Асена Сербезова е член на Управителния борд на Европейската агенция по лекарствата, както и на Комитета за оценка на 
лекарствените продукти за употреба в хуманната медицина към Европейската агенция по лекарствата. Тя е автор и съавтор 
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на над 100 научни публикации, учебници и монографии в областта на добрите фармацевтични практики, управление на 
качеството, фармакоикономика, лекарствена употреба и др. 
Министър на културата – Атанас Атанасов - ПП 
Атанас Атанасов е роден на 3 април 1990 г. в Хасково. Завършва с отличие езиковата гимназия в града. Има бакалавърска 
степен по театрално изкуство от Whitman College, САЩ, където е приет на пълна стипендия и се дипломира в топ 3 процента 
на своя випуск. Живял е в Холивуд, Берлин и Лондон, като освен артист, се изявява и като продуцент на документално 
кино. 
Филмът му "Отключи сцената" печели първо място в категорията "Избор на публиката" на фестивал в Джорджия, САЩ. 
Инициатор е на кампания за набиране на средства за възстановяването на читалището в родното село на баба му и дядо 
му - Татарево. Вече 6 поредни години организира фестивала "Отключено", за да поддържа жива сцената на читалището. 
Активно тренира тенис, на 14-годишна възраст става републикански отборен шампион на двойки на България заедно с 
Григор Димитров. Избран е за депутат в 47-ото Народно събрание от коалиция "Продължаваме промяната". 
Министър на земеделието – Иван Иванов – БСП 
Иван Иванов е роден на 13 август 1975 г. в Шумен. Завършил е история в Софийския университет "Св. Климент Охридски" 
и право във Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий". Има образователна и научна степен "доктор на 
историческите науки" от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Бил е член на Шуменската адвокатска 
колегия.  
В продължение на два мандата Иван Иванов е общински съветник от групата на БСП в Общинския съвет на община Шумен 
от 2007 г. до 2013 г. Последователно е депутат от коалиция "БСП за България" от 42-ото до 47-ото Народно събрание. В 42-
ото Народно събрание (2013-2014) е бил член на Комисията по правни въпроси, на Комисия по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Той е зам.-председател на 
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и член на Комисия по вътрешна сигурност и 
обществен ред в 43-ото Народно събрание (2014-2017). В 44-ото Народно събрание (2017-2021) е бил член на Комисията 
по вътрешна сигурност и обществен ред и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и е 
зам.-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. 
В 46-ото Народно събрание (21 юли-15 септември 2021) Иван Иванов е член на Комисията по въпросите на Европейския 
съюз и зам.-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. От 15 април 2021 г. Иван Иванов е зам.-
председател на Парламентарната група на коалиция "БСП за България". Владее английски, немски и руски език. 
Министър на транспорта и съобщенията – Николай Събев – ПП 
Николай Събев е роден на 24 септември 1960 г. в Русе. Завършил е "Експлоатация и управление на флота и пристанището" 
във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" и "Икономика и управление на транспорта" в Университета за 
национално и световно стопанство /УНСС/. От 1983 г. в продължение на 10 години работи в "Параходство Българско речно 
плаване", включително и като търговски директор. През 1993 г. Николай Събев основава спедиторската фирма "Еконт 
транс", която се занимава със спедиция на международни и вътрешни пратки. Четири години по-късно - през 1997 г. 
основава куриерската фирма "Еконт експрес". Във всички години от съществуването на двете компании Николай Събев се 
занимава активно с тяхното управление, както и с развитието на Русе, където е и седалището на фирмата му. За да развие 
креативния потенциал на екипа си, през 2018 г. Николай Събев се премества в София, а през 2020 г. открива "Лабораторията 
на "Еконт".  
На 24 октомври 2016 г. кметът на Русе Пламен Стоилов го удостоява с почетна грамота "Партньор на общините" на 
Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ за осъществяване на проекти в областта на 
културата и изкуството, образоването и масовия спорт в Община Русе. Николай Събев е един от създателите на комплекса 
"Буда хаус" в Русе. Николай Събев е баща на три дъщери. Депутат в 47-ото Народно събрание от коалиция "Продължаваме 
промяната". За свой приоритет определя инфраструктурното развитие. 
Министър на растежа и иновациите – Даниел Лорер – ПП 
Даниел Лорер е роден на 28 май 1976 г. Завършил е компютърни науки и бизнес управление в университета в Тел Авив в 
Израел. Той е живял и работил в Испания, Белгия, Швейцария и Израел и има 20-годишен международен опит като 
инвеститор и предприемач. През 1999 г. заедно със състуденти създава в Париж, Франция, първия си стартъп 
"FranceBusinessPlus", който по-късно продават на местна верига за доставки на едро. Работил е на различни ръководни 
позиции в израелската компания "Mercury Interactive", световен лидер в областта на софтуера за автоматизиран качествен 
контрол. След продажбата на компанията на "Хюлет Пакард" през 2006 г. Даниел Лорер става един от създателите на 
"Optiim", компания за софтуерни решения, базирана в Истанбул, Турция. Десет години по-късно - през 2016 г., "Optiim" е 
продадена на австрийския холдинг "New Frontier Group". През 2018 г. е сред основателите и управляващ партньор на фонда 
за рискови инвестиции в технологични компании "BrightCap Ventures".  
През 2013 г. Даниел Лорер е бил съветник на министъра за електронно управление в служебното правителство с министър-
председател Марин Райков. В първото служебно правителство на министър-председателя Стефан Янев през 2021 г. Даниел 
Лорер е съветник на служебния министър на икономиката Кирил Петков и председател на Комисията по прозрачност в 
Министерството на икономиката.  
Даниел Лорер е член на Управителния съвет на Организацията на евреите в България "Шалом" до септември 2021 г. Тогава 
напуска и управлението на фонда за рискови инвестиции в технологични компании "BrightCap Ventures". Преподавал е в 
програмата за икономически растеж и развитие на центъра, афилиирана със Софийския университет "Св. Климент 
Охридски" и с Центъра за стратегии и кoнкурентоспособност в Бизнес школата на Харвардския университет. Даниел Лорер 
е семеен с три деца. Владее английски, иврит, френски, руски и немски език. На предсрочните парламентарни избори на 
14 ноември 2021 г. е избран за депутат в 47-ото Народно събрание от коалиция "Продължаваме промяната". 
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Министър на електронното управление – Божидар Божанов – ДБ 
Божидар Божанов е експерт и предприемач, основател на компанията за информационна сигурност "LogSentinel". Роден е 
на 19 август 1987 г. в Бургас. През 2006 г. завършва Природоматематическата гимназия "Иван Вазов" в Димитровград. През 
2011 г. завършва компютърни и информационни системи в Голдсмитс колидж, част от Лондонския университет. Божидар 
Божанов е софтуерен инженер с над 10 години опит в международни компании. Бил е част от групата на ИТ експерти 
"Общество.бг", работеща за изграждане на по-добри дигитални инструменти за комуникация между държавата и 
гражданите. Активно участва в промотирането на електронното управление.  
От юни 2015 г. до декември 2016 г. е съветник за електронното управление на заместник министър-председателя Румяна 
Бъчварова. Участвал е в създаването на пътната карта за електронното правителство за периода 2016-2020 г., включваща 
подробности за повече от 30 бъдещи проекта, както и законодателни инициативи, които трябва да направят публичната 
администрация по-автоматизирана и прозрачна.  
Основател и изпълнителен директор от октомври 2017 г. на компанията за информационна сигурност "LogSentinel". Член 
е на Изпълнителния съвет и на Националния съвет на партия "Да, България!". Депутат в 47-ото Народно събрание от 
коалиция "Демократична България - обединение" /"Да, България!", ДСБ, Зелено движение/. 
Министър на енергетиката – Александър Николов – ИТН 
Александър Николов е роден на 2 декември 1982 г. Завършил е "Финанси" в Университета за национално и световно 
стопанство /УНСС/. Има допълнителни квалификации, насочени към дигитална трансформация на бизнеса и мениджърски 
опит в сферата на телекомуникациите, финансите, инвестициите и капиталовите пазари. Бил е изпълнителен директор на 
фонд за рисков капитал, управлявал е стратегически проекти, развиващи иновативни финансови технологии.  
От 14 май до 12 август 2021 г. е заместник-министър на енергетиката в служебното правителство с министър-председател 
Стефан Янев. През август 2021 г. Александър Николов е номиниран за министър на енергетиката в плана за правителство 
на партия ИТН. 
Министър на туризма – Христо Проданов - БСП 
Христо Проданов е роден на 24 март 1977 г. в Панагюрище. Завършил е Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски". 
Има магистърска степен по индустриален мениджмънт. Бил е член на Съвета на директорите на общинската фирма 
"Пазари Изток" в София, на общинското дружество "Галатея 2002" в София и на държавната компания "Кинтекс" ЕАД.  
Христо Проданов е бил председател на Районния съвет на БСП в столичния район "Триадица". От май 2016 г. е бил зам.-
председател на Градския съвет на БСП в София. От 19 април 2017 г. последователно е депутат от коалиция "БСП за 
България" от 44-ото до 47-ото Народно събрание В 44-ото Народно събрание /2017-2021 г./ е бил член на Комисията по 
икономическа политика и туризъм и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Той е член на Комисията 
по икономическа политика, иновации и туризъм и на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на 
гражданите в 46-ото Народно събрание /21 юли - 15 септември 2021 г./. От 12 септември 2018 г. е зам.-председател на 
Парламентарната група на коалиция "БСП за България". Владее английски и руски езици. 
Министър на спорта – Радостин Василев – ИТН 
Радостин Василев е юрист с експертиза в областта на гражданското право и правната регулация на спорта. Той е роден на 
1 януари 1985 г. в Плевен. Завършил е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски".  
Като член на Софийската адвокатска колегия Радостин Василев има 13-годишен опит в областта на гражданското, 
облигационното, търговското, трудовото право и изпълнителното производство. Той е един от малкото специалисти в 
България, които се занимават с международно спортно право. Радостин Василев е консултирал спортисти, спортни 
федерации и спортни клубове. Той е осъществявал процесуално представителство пред Международната футболна 
федерация /ФИФА/ и Съюза на европейските футболни асоциации /УЕФА/ при спорове и казуси във футбола, както и пред 
Международния спортен арбитражен съд в Лозана, Швейцария.  
Радостин Василев е автор на статии и монографии, свързани с правната регулация на спорта на национално и 
международно ниво. През 2021 г. е депутат от партия ИТН в 45-ото и 46-ото Народно събрание. В 45-ото Народно събрание 
/15 април - 11 май 2021/ е бил председател на Комисията по правни въпроси, а в 46-ото Народно е член на Комисията по 
конституционни и правни въпроси и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. На предсрочните 
парламентарни избори на14 ноември 2021 г. е избран за депутат в 47-ото Народно събрание. 
 
√ Коалиционното споразумение предвижда структурни промени в част от държавните агенции 
Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ и Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ преминават от 
Министерство на земеделието към Министерски съвет. Това предвиждат част от структурните промени, разписани в 
коалиционното споразумение между "Продължаваме Промяната", "Има такъв народ", "БСП за България" и "Демократична 
България".   
Министерският съвет, който ще бъде излъчен от 47-ото Народно събрание с мандата, възложен от президента на 
Република България на "Продължаваме промяната", ще се състои от 21 министри. 
В структурата на Министерски съвет се предвиждат петима вицепремиери. Това са заместник министър-председател по 
еврофондовете и министър на финансите; вицепремиер по ефективно управление, вицепремиер и министър на 
икономиката и индустрията, вицепремиер и министър на околната среда и водите и вицепремиер и министър на 
регионалното развитие и благоустройството.  
Към Министерство на финансите преминава Дирекция "Централно Координационно Звено" от МС, както и Изпълнителна 
агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове", е записано в споразумението. 
Заместник министър-председател по ефективно управление ще ръководи дирекция "Добро управление" в Министерски 
съвет, Института за публична администрация в МС; Дирекция "Модернизация на администрацията" в МС; Центровете за 
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споделени услуги на база Дирекции "Човешки ресурси", "Информационни технологии", "Управление на собствеността", 
"Счетоводство" от всички ведомства към МС.  
В ресора на вицепремиера по ефективно управление преминават и "Български пощи" ЕАД, които досега бяха към 
Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията /МТИТС/, Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър, част от Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, Главна дирекция "Гражданска 
регистрация и административно обслужване" от МРРБ. В ресора на новия вицепремиер преминава и Агенция по 
вписванията от Министерство на правосъдието /МП/.  
Заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията ще поеме "Транспортно строителство и 
възстановяване" ЕАД от МТИТС. Според текстовете на споразумението се закрива държавно предприятие "Държавна 
петролна компания" ЕАД.  
Предвидено е към Министерството на външните работи да премине Държавна агенция за българите в чужбина от 
Министерския съвет. Към министъра на правосъдието преминават дирекция "Съдебна защита" от МФ. Към Министерство 
на здравеопазването преминават всички държавни болници. 
На подчинение на министъра на иновациите и растежа ще са главна дирекция "Европейски фондове за 
конкурентоспособност" от Министерство на икономиката /МИ/, дирекция "Насърчителни мерки и проекти" от МИ, 
Държавна агенция за научни изследвания и иновации от МС, "София Тех Парк" ЕАД, "Българска банка за развитие" ЕАД, 
"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД, както и Българска агенция за инвестиции. 
Към министъра на електронното управление преминава Държавна агенция електронно управление от МС, Дирекция 
"Информационни технологии" от МТИТС, "Информационно обслужване" АД.  
Структурата на МС ще бъде реализирана без увеличение на общата щатна численост на държавната администрация, е 
предвидено в споразумението. 
Коалиционните партньори носят отговорност за изпълнението на заложените мерки и политики. Те се задължават да 
оказват необходимото съдействие и да способстват за своевременно приемане на нови подзаконови нормативни актове 
или за изменение на съществуващите, така че да бъдат постигнати целите и политиките на споразумението и решени 
актуалните проблеми за страната в най-кратки срокове, предвиждат текстовете.  
Целия текст на коалиционното споразумение можете да видите ТУК. 
 
√ Коалиционното правителство планира премахване на системата на ТЕЛК 
Премахване на системата на ТЕЛК и преминаване към международната системата на ICF е записано в коалиционното 
споразумение, подписано от четирите партии, чието правителство ще бъде гласувано от Народното събрание в 
понеделник. Предвижда се също така да има специална държавна институция за хората с увреждания. 
В документа е записано, че в срок от 6 месеца ще се анализират следните политики за хората с увреждания: промени в 
законодателство гарантиращо равното право на труд на хората с увреждания; Държавна агенция за хора с увреждания; 
ТЕЛК реформа с цел отделяне на медицинската диагноза от работоспособността и социалната подкрепа; надграждане на 
регистъра за хора с увреждания; възстановяване на националния раков регистър; промени за засилване на контрола и 
проверките относно достъпност на средата. 
Коалиционните партньори са се разбрали още, да бъдат сложени рампи за хора с увреждания в градския транспорт и 
стикери за сигнализация при нередности, както и да се проведе кампания за активно включване в програмите за заетост 
на хора с увреждания. Предвидено е да има система за преквалификация и връщане на хората с увреждания към пазара 
на труда; насърчаване на работодателите за наемане на хора с увреждания, чрез покриване на част от осигуровките; 
въвеждане на система за стимулиране на работодателите да извършват преквалификацията на хора с увреждания. 
 
√ Номинираните за министри в кабинета "Петков" очертаха първите си задачи 
Ще дам своя принос, за да се сбъднат намеренията на коалицията за пълен четиригодишен мандат. Това коментира 
номинираният за министър на отбраната и сегашен служебен премиер Стефан Янев пред журналисти в парламента, малко 
след като Кирил Петков обяви състава на бъдещия Министерски съвет.  
Янев поиска първо да отиде в Министерство на отбраната, за да се запознае с реалното му състояние и необходимостта от 
неотложните мерки, както и с мерките, които касаят функционирането на системата и начина на взимане на решения. Янев 
открои някои от основните проблеми, които стоят пред въоръжените сили, свързани с тяхното развитие, а именно темите 
за превъоръжаването и за попълването на личния състав. 
"Трябва да започнем диалог и от там нататък ще търсим подкрепа. Затова казах много ясно - спешните промени ще се 
случат веднага. Това е един от секторите, в които са фокусирани надеждите на хората", коментира Надежда Йорданова, 
която е предложена за министър на правосъдието в проектокабинета на Кирил Петков. Попитана как смята да работи с 
главния прокурор Иван Гешев, тя отговори: "В рамките на правомощията си, аз ако бъда избрана като министър на 
правосъдието, а и като гражданин, ще продължавам да настоявам, че той трябва да е отчетен и да носи отговорност. Ще 
настоявам прокуратурата да предложи реален програмен принцип в реформирането на своя бюджет с реални показатели, 
които да бъдат проследими", заяви Йорданова. 
"Първите законодателни мерки, които ще предложим, са във връзка с измененията в статута на ВСС, ограничаване 
правомощията на главния прокурор, закриване на спецсъдилищата, преструктуриране на КПКОНПИ, така че да не бъде 
бухалка на властта, а реален противокорупционен орган. Нашият основен фокус ще бъде човекът като личност, като 
същество, да бъде в центъра на правосъдието, а правосъдието да бъде справедливост, а не война на клики, едни да си 
запазят властта, а други корупционните практики. Това е един от начините да преучредим обществения договор и да 
върнем доверието на хората, както в парламентаризма, така и в дръжавните институции", смята още Йорданова. 

https://promeni.bg/sporazumenie-za-savmestno-upravlenie-na-republika-bulgaria-v-period-2021-2025/
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Номинираният за министър на вътрешните работи Бойко Рашков обяви, че разследването на нарушенията при строежа на 
АМ "Хемус" ще продължи и това ще доведе до промени в някои парламентарни групи на 47-ото Народно събрание.  
Според Рашков приоритетите в работата на МВР през следващия мандат включват и разследванията по големи проекти, 
които са започнати преди няколко години, в това число и АМ "Хемус". "Надявам се да постигнем необходимите резултати", 
допълни той. 
Номинираният за министър на електронното управление Божидар Божанов заяви, че първата задача на новото 
министерство ще е електронната идентификация, така че максимално бързо всеки български гражданин, да може да 
получи средство, с което да използва електронни услуги. Той посочи, че предстои преструктурирането на Държавната 
агенция "Електронно управление" в Министерство на електронното управление. 
"Отделно от това ще започнем с редица по-бързи победи и оптимизирането на конкретни процеси - регистрация на 
автомобил, издаване на определени удостоверения, така че определени неща, с които хората губят време и нерви, да 
отпаднат", добави той. 
Сред последващите мерки ще бъдат оптимизация на регистри, информационно обслужване, които по думите на Божанов 
са залегнали в подписаното коалиционно споразумение. 
Според номинираната за министър на здравеопазването проф. Асена Сербезова, има посока за решаване на Covid 
ситуацията. "Живот и здраве, другата седмица ще говорим, изчакайте!  Разбира се, че има посока! Аз мисля, че не е най-
горещият (стол), всички са горещи", коментира тя.   
"За да бъде привлекателен жп транспортът, трябва да се вдигне скоростта. Оказва се, че има участъци, в които вместо да 
се направят нужните ремонти, съзнателно се създават ограничения за намаление на скоростта. Трябва да видим кои са 
тези участъци, как най-бързо можем да направим тези ремонти, така че да вдигнем до безопасно ниво средната скорост 
на придвижване на товарните и пътническите влакове", смята номинираният за министър на транспорта и 
съобщенията Николай Събев. 
Той е убеден, че проектокабинетът може да изкара четиригодишен мандат, защото според него всички условия за това да 
има нормална държава и ускорение в икономиката са налице. "Очарован съм от състава, има страхотни експерти и за мен 
ще е удоволствие да работя с тях", заяви Николай Събев. 
"Имам силната мотивация да действам в тази сфера, която ми е поверена и се надявам, че ние ще можем много скоро да 
покажем, че България може да бъде с много по-добър имидж пред света и много по-добра страна за живеене", заяви 
номинираният за вицепремиер по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов.  
"Въпросът с вицепремиерските позиции беше различен в различните сектори. Специално в нашия беше заради желанието 
да има вицепремиер, който да отговаря за климатичните политики, които са кроссекторни", обясни Сандов. Относно 
първата среща на министрите в този им състав, Сандов каза, че разговорът помежду им е бил свободен, били са обсъдени 
и неща за първия работен ден, след като в понеделник парламентът гласува доверие на новия състав на Министерския 
съвет. 
Сандов заяви, че едно от първите неща, с които ще се захване като министър на околната среда и водите, е прозрачността. 
"Искам всяка една процедура, която се намира в регионалната инспекция по околната среда и водите да бъде в публични 
регистри, за да можем да не разбираме за някои намерения, веднага след като дойдат багерите", посочи той и заяви, че ще 
участва в Съвет на министрите по околна среда на 20 декември в Брюксел, където ще се опита да извоюва известен 
толеранс за България. "Искам да дам знак и да ни бъде даден толеранс, за да можем да променим курса и България, така 
че да не е от двойкаджиите, когато говорим за околна среда и води", допълни той.  
"Рано е да се говори за удължаване на учебната година, защото това е доста тежък процес, свързан е с изпитите", 
коментира служебният министър на образованието и науката Николай Денков.  
Той уточни, че никога досега по никакъв повод не е казвал, че трябва да се отменят външното оценяване или държавните 
зрелостни изпити. "Това би било изключително тежък проблем за цялата образователна система, защото това задава 
определена мотивация за децата и родителите и също така ни дава възможност да разберем къде се намира 
образователната система, включително и дефицитите, които са се натрупали междувременно. Друг е въпросът може ли да 
се подобри форматът на тези изпити и това е въпрос, който е залегнал в коалиционното споразумение", каза Денков и 
посочи, че в коалиционното споразумение е залегнал и преглед на учебниците и учебните програми, който ще отнеме 
време.  
Николай Денков коментира, че за него не е било трудно да се съгласи да остане на поста, защото има добри отношения с 
Кирил Петков и Асен Василев. "Ние имаме общи идеи за развитие на България", каза той. Като първи приоритет Денков 
посочи качеството на образованието, качеството на висшето образование, на научните изследвания, а като друг приоритет 
- професионалното образование, не само, защото по думите му трябват кадри на икономиката, а защото има деца, 
младежи, които нямат афинитет към академично развитие. 
 
√ „Булгаргаз“ обяви прогнозната цена на газа февруари 2022 
„Булгаргаз” съобщи, че прогнозната цена на природния газ за февруари 2022 г., ще бъде по-ниска. От дружеството смятат, 
че синьото гориво ще струва 117,90 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 60.28 EUR/MWh, изчислена по 
фиксинга на БНБ. 
За сравнение, прогнозната цена на европейските газови пазари (към 10.12.2021 г.) за доставки през февруари 2021 г. е в 
приблизителен размер на 102 EUR/MWh или 199.49 лв/MWh, посочват от "Булгаргаз". 
Окончателно предложение за утвърждаване на цена на природния газ за февруари 2022 г. ще бъде депозирано в КЕВР на 
първи февруари 2022 г., отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към края на месец януари. 
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Преди месец "Булгаргаз" информира, че прогнозната цена на природния газ за януари 2022 г. е 93,13 лева за мегаватчас. 
Тя е изготвена на база прогнозните стойности на ценообразуващите компоненти към 9 ноември. 
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 декември на равнище 102,33 лева за 
мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец ноември утвърдената от регулатора цена беше 
93,19 лева за мегаватчас. 
 
√ Над 80% от домакинствата у нас имат достъп до интернет, 60% ползват социални мрежи 
83,5% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си през 2021 г., което е с 4,6 процентни пункта 
повече в сравнение с предходната година. Мобилен достъп до интернет чрез мрежата на мобилните телефонни оператори 
използват 75% от домакинствата, а с фиксирана кабелна връзка разполагат 62,7%, съобщи НСИ. 
С най-висок относителен дял на домакинства с достъп до интернет е Югозападният район (86,2%), а с най-нисък е 
Северозападният район – 73,5%. 
От домакинствата, живеещи в градовете, 87,4% разполагат с достъп, а при тези, живеещи в селата, относителният дял е 
71,5%. Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа, като 96,7% от тях имат достъп до интернет при 80% 
за домакинствата без деца. 
Използване на интернет 
73,9% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на 
работа, вкъщи или на друго място, а 61,4% се възползват от ресурсите на глобалната мрежа по няколко пъти на ден. 
Най-активни потребители на интернет са висшистите (92,7%), както и младите хора на възраст между 16 и 24 години – 
92,9%. Мъжете използват интернет повече от жените - съответно 75,1 и 72,8%. 
Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет e мобилният телефон (смартфон), който се използва от 71,8% от 
лицата. Той е следван от  лаптоп - 30,7%, настолен компютър - 25,6% , таблет - 10,8%, друго устройство (смарт телевизор, 
конзола за видеоигри, четец за електронни книги, смарт часовник) - 6%. 
Потребителите най-често използват глобалната мрежа с цел комуникация, като 63,4% посочват, че извършват телефонни 
или видео разговори по интернет (чрез приложения като Viber, WhatsApp, Skype, FaceTime, Messenger, Snapchat), а 60,0% 
участват в социални мрежи (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok и др.). 
Взаимодействие с публични институции 
През последните 12 месеца 26,6% от лицата използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и 
местната власт с цел: 

•  получаване на информация от уебсайт или приложение на публична институция – 19,1%; 

• подаване онлайн на попълнени формуляри, декларации или отчети – 15,5%; 

• изтегляне на официални документи, формуляри, декларации, отчети и др. – 13,4%. При използването на 
предлаганите онлайн услуги от публични институции жените са по-активни от мъжете - съответно 27,8 и 25,3%. 

Електронна търговия 
Делът на лицата, които през последните три месеца пазаруват онлайн за лични цели, е 19,6%, като най-активни са лицата 
с висше образование (38,8%), както и хората във възрастовата група 25 - 34 години (34,3%). Жените пазаруват онлайн 
повече от мъжете - съответно 20,3 и 18,8%. 
Стоките, които най-често пазаруват потребителите по интернет са: 

• дрехи, обувки и аксесоари – 76,4%; 

•  спортни стоки – 23,5%; 

• мебели, стоки за дома, градински принадлежности – 22,2%; 

• услуги, свързани с настаняване (от хотели, туристически агенции, туроператори или от частни лица) – 19,4%; 

• доставки от ресторанти, вериги за бързо хранене, кетъринг – 18,9%; 

• козметика, продукти за красота и здраве – 18,8%. 
От пазарувалите по интернет през последните три месеца 96,1% купуват стоки и услуги от търговци от България, 29,7% от 
търговци от държави - членки на ЕС, а 16,5% пазаруват онлайн от други държави. 
Основните причини, поради които лицата не пазаруват онлайн, са предпочитание към пазаруването на място, лоялност 
към магазините или просто навик (31,4%); липса на необходимост за пазаруване онлайн (14,3%) и недостатъчни умения за 
пазаруване онлайн – 7,6%. 
Цифрови умения 
Според данните за тази година 39,1% от лицата умеят да копират или преместват файлове, 27,9% могат да работят със 
софтуер за обработка на текст, а 25% се справят със сваляне и инсталиране на софтуер или приложения. 
Фалшиви новини 
38,1% от лицата посочват, че са срещали през 2021 г. в новинарски сайтове в интернет или в социалните медии 
информация, която считат за невярна или съмнителна. От тях 41,7% проверяват нейната достоверност чрез: 

• проверка на източниците или намиране на друга информация в интернет – 71,1% 

•  проследяване на коментарите или участие в обсъждане по интернет – 46,0%; 

• обсъждане на информацията извън интернет с други лица или чрез използване на източници извън интернет – 
41,8%. 

Поверителност и защита на личната информация в интернет  
47,1% от лицата извършват дейности, свързани с управлението на достъпа до тяхната лична информация в интернет, като: 

• запознаване с декларациите за поверителност преди предоставяне на лична информация – 34,4%; 

• ограничаване или отказване на достъпа до информация за географското местоположение – 19,7%; 
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• отказване от използването на лични данни с рекламна цел – 18,8%; 

• ограничаване на достъпа до профил или до собствено съдържание в социални медии – 17,7%. 
Притеснения, че дейностите в интернет се записват с цел показване на персонализирани реклами имат 37,3% от лицата, а 
9,1% използват софтуер за ограничаване на възможността за проследяване на действията им в интернет. 
Повече от половината от лицата (52,6%) са запознати с факта, че „бисквитките“ (cookies) могат да бъдат използвани за 
проследяване на уебсайтовете, които посещават, а 15,5% са променяли настройките на интернет браузъра си, за да 
ограничат броя на „бисквитките“, които се съхраняват на устройствата им. 
 
√ ЕК дава още месец отсрочка на България за Плана за възстановяване 
Европейската комисия е одобрила второ удължаване с един месец на срока за оценка на плана на България за 
икономическо възстановяване. Това съобщи говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос. 
Обичайно е да водим диалог с държавите по представените планове, но няма да навлизам в подробности, защото ЕК няма 
този навик, поясни говорителят. ЕК първоначално одобри едномесечно удължаване на срока за внасянето на българския 
план. Сега се съгласихме за още един месец допълнителна отсрочка, поясни говорителят, предаде БТА. 
Така комисията дава общо два допълнителни месеца за оценка на плана, това осигурява възможност за изчистване на 
всички въпроси, за обмен на допълнителна информация, добави той. Удължаването на срока за оценка на плановете е 
предвидено в правилата на ЕС, посочи говорителят. 
Вицепремиерът по европейските въпроси Атанас Пеканов потвърди вчера, че Брюксел ни е върнал плана с 43 забележки, 
като две от тях са много сериозни. Те са в областта на енергетиката и върховенството на закона. 
 
√ Хърватия ще приеме през април закон за въвеждане на еврото 
Хърватският вицепремиер и министър на финансите Здравко Марич каза, че е в процес на изготвяне на закона за 
въвеждане на еврото. Проектът трябва да бъде публикуван в средата на януари, а приемането му се очаква през април 
следващата година. Това инфорсмира скопският вестник "Слободен печат", цитиран от Агенция "Фокус".   
"С този закон ще е необходимо да се променят 46 закона и повече от 70 подзаконови нормативни актове преди 
въвеждането на еврото", каза Марич на конференция "Хърватия като част от Еврозоната". 
Правителството в Загреб определи 1 януари 2023 г. като дата, на която Хърватия трябва да бъде готова да се присъедини 
към Еврозоната, а обявяването на официалното решение за влизането на Хърватия в еврозоната се очаква в средата на 
следващата година. 
"От този момент Хърватия на практика навлиза в тази финална фаза и трябва да ускорим темповете, защото имаме много 
работа", каза Марич. Той добави, че предстои сериозна корекция във финансовия сектор и че той има един общ 
знаменател - информиране и защита на потребителите като неразделен принцип на целия процес.  
Според Марич от август догодина законът за еврото ще регламентира задължението за двойно обявяване на цените, което 
е един от начините за облекчаване на инфлационния натиск.  
 
√ Германия с най-висока инфлация от 1992 г. насам 
Инфлацията в Германия е достигнала през ноември 5,2% на годишна основна - най-високото си ниво от юни 1992 година 
или близо 30-годишен максимум, все още движена от покачващите се цени на енергията, потвърдиха окончателните данни 
на Федералната статистическа служба (Дестатис), публикувани в петък. 
Това е шестият пореден месец на повишение на цените, отбелязва службата, като подчертава, че предишният рекорд 
датира отпреди 30 години, когато инфлацията достигна 5,8% през юни 1992 година. На месечна база (спрямо октомври) 
обаче потребителските цени в най-голямата икономика в Европа са се понижили с 0,2 на сто.  
Индексът на потребителските цени е движен от увеличение на разходите за енергия с 22,1 на сто на годишна основа, 
недостиг на стоки и механичен ефект, свързан с временно намалената ставка на ДДС през 2020 година, уточнява Дестатис.  
Стоките като цяло в Германия са поскъпнали със 7,9 на сто при темп от 4,5 на сто за цените на храните.  
Хармонизираният индекс, който служи за сравнение на европейско равнище, бележи повишение от 6 на сто за една 
година, доста над целевите 2%, определени от Европейската централна банка.  
 
√ Приоритетите във вътрешната политика на новото германско правителство 
Олаф Шолц стана в сряда деветият канцлер на Германия след Втората световна война. С това той отгърна нова страница в 
историята на най-голямата по население и икономика страна в Европейския съюз след продължилото 16 години 
управление на Ангела Меркел. 
Програмата на неговото правителство, озаглавена "Да се осмелим за повече прогрес", е документ от 177 страници, плод 
на трудни компромиси между коалиционните партньори. "Светофарната коалиция", която носи името си от цветовете на 
съставящите я партии - червен за Германската социалдемократическа партия (ГСДП), жълт за Свободната демократическа 
партия (СвДП) и зелен за "Съюз 90/Зелени" - е идеологически несъвместима. 
ГСДП и "Зелените" са в левия политически спектър и са привърженици на печатането на пари и вдигането на данъци с цел 
повече правителствени разходи, но СвДП е много пропазарно ориентирана и е привърженик на ниските данъци, което ще 
озапти амбициите на левите формации в социалната сфера. 
Предвид тези различия можеше да се очакват дълги и трудни преговори, които да продължат и през новата година, а през 
това време Ангела Меркел да остане на власт и да счупи рекорда на Хелмут Кол за най-дълго управлявал канцлер. Трите 
партии обаче успяха да договорят сравнително бързо и без публични пререкания основните приоритети на новото 
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правителство. Всяка от тях получи това, за което най-много настояваше в предизборната си кампания, пише в обзорна 
статия БТА.  
БЮДЖЕТНА ДИСЦИПЛИНА 
Свободните демократи успяха да се наложат над коалиционните си партньори да няма безразборно харчене, а техният 
лидер Кристиан Линднер си осигури поста министър на финансите. Правителството ще запази "конституционната спирачка 
върху дълга", която ограничава допустимия дефицит до не повече от 0,35% от БВП на година, освен в извънредни случаи. 
Този механизъм бе преустановен за целите на борбата срещу пандемията от коронавирус, но се предвижда да бъде върнат 
в действие през 2023 година. Линднер уверява, че коалицията няма да вдига основните данъци. Така че парите за 
инвестиции и модернизиране на Германия трябва да бъдат търсени другаде. 
ПО-ВИСОКА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА И ДОСТЪПНИ ЖИЛИЩА 
В замяна на това социалдемократите успяха да прокарат най-голямото си обещание от предизборната кампания, а именно 
ангажимент за увеличение на минималното почасово трудово възнаграждение от 9,6 на 12 евро. 
Те успяха да се наложат и за друга ключова мярка - построяване на 400 000 нови жилища на година, от които 100 000 с 
държавни средства. Причината за тази мярка е, че през последните години цените на наемите скочиха драстично, а 
заплатите не се увеличиха със същия темп. Това значи, че хората харчат все по-голям дял от доходите си за жилище и все 
по-малко за други свои потребности, от което страдат и други икономически сектори. За да гарантира, че постигането на 
тези цели ще зависи от нея, ГСДП пое контрола върху ресорните ведомства - министерството на социалните въпроси и 
новото министерство на строителството. 
Берлин опита да сложи таван на наемите за срок от пет години, но германският конституционен съд отхвърли мярката по-
рано тази година. В отговор бе организиран необвързващ правно референдум, призоваващ за отчуждаване на жилищата, 
които са собственост на най-големите компании за недвижими имоти. Федералното правителство обаче няма подобни 
планове - конституцията на Германия защитава частната собственост, а освен това такова масово отчуждаване ще наложи 
плащането на милиарди евро компенсации. 
БОРБА С ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА 
"Постигането на целите, заложени в Парижкото споразумение за климата, е абсолютен приоритет за нас" , се казва в 
програмата. Под натиска на "Зелените" програмата предвижда да се спре използването на въглища най-късно до 2038 г., 
а ако може още през 2030 година. За Германия, която ще изключи и последните си атомни електроцентрали в края на 2022 
г., това налага "масовото производство на енергия от възобновяеми източници" и изграждането на "модерни 
топлоцентрали на газ". Програмата предвижда на всички покриви на нови частни жилищни сгради и на предприятия да 
бъдат поставяни соларни панели. Поставената задача е 80% от средствата за производство на електричество да бъдат 
възобновяеми до края на десетилетието. 
Голяма трансформация трябва да предприеме и жизненоважната за Германия автомобилна индустрия - партиите искат до 
2030 г. по улиците да се движат 15 милиона електромобила срещу малко над половин милион в момента. Заложено е 
също така удвояване на броя на пътуващите с влак и по-голям дял на железопътния транспорт в превозването на стоки. 
Някои експерти обаче изразяват опасения, че зелените политики могат да доведат до недостиг на електроенергия и режим 
на тока, както и до драстично повишаване на цените. Новото правителство трябва да измисли как да постигне зелените си 
цели, без да застраши ориентираната към износ икономика на Германия, която вече е затормозена от 6-процентна 
инфлация - най-високото ниво от началото на 90-те години. 
ОЩЕ ЛЕВИ ПОЛИТИКИ 
Коалицията предлага да се намали на 16 години минималната възраст за гласуване на избори. Във вота на 26 септември 
"Зелените" и СвДП събраха най-много гласове сред избирателите, които отидоха до урните за пръв път. Демонстрациите 
"Петъци за бъдеще" показаха, че все по-млади хора искат да се ангажират с политика, но също така постави на дневен ред 
проблема с използването на децата за политическа пропаганда. 
Експерти предупреждават, че намаляването на възрастта за гласуване ще изисква промяна на Конституцията, а това ще 
наложи на правителството да търси подкрепа сред опозиционните партии. Трипартийното споразумение предвижда още 
легализиране на канабиса и неговата контролирана продажба на пълнолетни лица за развлекателни цели в лицензирани 
магазини. 
Улесняването на процедурата за получаване на германско гражданство е друг важен елемент от платформата и е 
потенциален източник на полемика, предвид пресните спомени от мигрантската криза през 2015 и 2016 година. 
Натурализацията ще бъде възможна след пет години или след три, ако кандидатът се е интегрирал успешно. Родените в 
Германия деца на родители негерманци ще получат автоматично гражданство, ако единият от родителите е живял в 
страната поне пет години. 
СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА 
Всички сметки в правителствената програма обаче може да се объркат значително заради пандемията и от преборването 
със заразата от ковид ще зависи дали коалиционните партньори ще успеят да изпълнят поетите ангажименти. Очаква се 
четвъртата вълна в Германия да достигне пика си около Коледа. В началото на месеца предишното правителство и 
премиерите на провинциите се споразумяха за затягане на противоепидемичните мерки. Така само ваксинираните и 
неотдавна преболедувалите COVID-19 могат да ходят на ресторант, кино, молове и други развлекателни обекти. 
Борбата с пандемията безспорно ще бъде топ приоритет на новия кабинет. Новият германски здравен министър Карл 
Лаутербах заяви, че това е най-голямата здравна криза в Германия след Втората световна война. До момента над 100 000 
души в страната са умрели от вируса, а броят на инфекциите и на хората в интензивни отделения расте. Премиерът Олаф 
Шолц даде знак, че подкрепя идеята за задължително ваксиниране и че това може да стане още през февруари.  
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√ Инфлацията в САЩ достигна близо 40-годишен връх 
Потребителската инфлация в САЩ се ускори с най-високото темпо от близо 40 години, съобщи Министерството на труда, 
цитирано от Си Ен Би Си. 
Индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ се повиши през ноември с 6,8% на годишна база – най-високото ниво от 
юни 1982 г. 
Този резултат е значително над целта на Федералния резерв за инфлация от 2%, което кара много аналзиатори да 
прогнозират по-бързо затягане на паричната политика на централната банка. 
Инфлацията в САЩ през ноември нараства с 0,8% спрямо октомври, когато бе регистрирано повишение от 0,9% на месечна 
база. 
Основната инфлация, в която не влизат волатилните цени на храните и енергията, нарасна с 0,5% на месечна база и 4,9% 
на годишна база, което пък е най-големият скок от средата на 1991 г. 
Най-голям принос за новия скок на инфлацията има цената на енергията, която през ноември се повиши с 33,3% на годишна 
база. Цената на бензина скочи с 58,1%. 
Цените на храните нараснаха с 6,1% на годишна база, а тези на употребяваните автомобили – с  цели 31,4%. 
От министерството на труда поясниха, че годишният ръст на цените на храните и енергията е най-големият от 13 години. 
От Фед приписват ръста на инфлацията на фактори, свързани с пандемията, и по-специално на проблемите с веригата на 
доставки. Ускорението на инфлацията обаче се оказва по-силно и трайно от очакваното от централните банкери.   
 
√ Г-7 с еднакъв подход към Русия, Китай и Иран 
Германският министър на външните работи Аналена Бербок заяви, че групата Г-7 е постигнала споразумение за единен 
подход спрямо Русия, Китай и Иран, предаде ДПА. 
Външните министри са били единодушни, че не може да има промяна на съществуващите в Европа граници, подчерта тя 
вчера, след първата си международна конференция. Членовете на Г-7 са се споразумели също, че "преминаването на тази 
граница ще има огромни политически и икономически последствия", визирайки напрежението между Русия и Украйна. 
Германската външна министърка заяви, че Г-7 е потвърдила също, че държи на многостранния подход и международното 
право. Бербок призова за преговори между Москва и Киев, използвайки така наречения Нормандски формат, в който 
влизат Русия, Украйна, Франция и Германия. Като друг формат за намаляване на напрежението може да се използва ОССЕ. 
По-рано вчера САЩ и Великобритания предупредиха Русия за "сериозни последствия", ако руски войски навлязат в 
Украйна, припомня БТА. 
Групата Г-7 е обявила също, че Китай е "партньор по всички въпроси, които ни засягат глобално, но също така и конкурент 
със съперничеща политическа система", добави Бербок, като подчерта, че основна цел на групата при диалога с Китай е 
подобряването на ситуацията с човешките права в страната. 
Техеран пропиля значителна част от доверието, отбеляза Бербок, визирайки водещите се във Виена преговори с Иран. 
Времето изтича, добави министърката. 
 
√ Скоростта във възстановяването в модната индустрия зависи от географските райони 
Световната модна индустрия регистрира отрицателна икономическа печалба през 2020 г. за първи път от десетилетие. Тази 
година явлението се повтори, като 69% от компаниите са се сблъскали с тези резултати. Това показват данните на Индекса 
на McKinsey Global Fashion (MGFI), включен в доклада „Състоянието на модния бизнес 2022“, публикуван от The Business of 
Fashion (BoF) и McKinsey & Company.  
Този индекс предвижда за следващата година възможно връщане към положителна печалба въз основа на данните за 
първата половина на 2021 г., които отразяват V-образната еволюцията на модния сектор. Така общата перспектива е 
оптимистична, тъй като се предвижда, че световните модни продажби ще надвишат нивата от 2019 г. с между 3 и 8% през 
2022 г., по-бърз темп на възстановяване от очакваното дори преди шест месеца, предава eleconomista.es.   
Възстановяването ще дойде с различна скорост в зависимост от географските райони, според прогнозите на McKinsey, 
които показват Китай и САЩ на върха и Европа на дъното. В Китай всички сегменти на модната индустрия се завръщат на 
нива отпреди пандемията, като в частност луксозният сектор сочи към прогноза за растеж със 70-90% над нивото на 
продажбите за 2019 г. за края на 2021 г.  
Тази промяна в разпределението на икономическите печалби на Изток се подчертава от присъствието на три китайски 
компании в класацията на McKinsey на 20-те компании с най-голяма пазарна капитализация в бранша. От своя страна в 
Съединените щати пулсът на потреблението следва положителна траектория, като 43% от американските купувачи 
потвърждават намерението си да увеличат разходите за мода през 2021 г., според проучването Covid-19 на McKinsey & 
Company. Що се отнася до Европа, въпреки по-бавното връщане към нивата на продажбите преди Сovid-19, 67% от 
мениджърите на този пазар очакват по-добри условия за бизнес през 2022 г. в сравнение с предходната година.  
Въпреки че се очаква 2022 г. да бъде година на растеж, много от потенциалните печалби ще зависят от предизвикателства, 
свързани с пандемията и глобалната икономика, като водещи проблеми във веригата за доставки. Това е причина номер 
едно за безпокойство за индустрията, като 87% от мениджърите очакват прекъсването на доставките да повлияе негативно 
на маржовете.  
Комбинация от недостиг на материали, транспортни затруднения и по-високи логистични разходи ще се отразят върху 
веригата на стойността, като допълнително ще подчертаят дисбаланса между търсенето и предлагането. В резултат на това 
компаниите ще бъдат принудени да повишат цените за потребителите. Всъщност, 67% от мениджърите в модната 
индустрия очакват да увеличат цените на дребно през 2022 г. средно с 3%, докато 15% от ръководителите дори очакват да 
увеличат цените с 10% или повече процента.  
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√ Стагнация, а не стагфлация, е големият риск пред световната икономика 
По-големият риск, пред който е изправена глобалната икономика до края на 2022 г., може да бъде стагнация, тъй като 
ценовият натиск се отразява негативно на все още слабото вътрешно търсене, а затягането на фискалните и паричните 
политики се превръща в препятствие. Това се казва в доклад на най-голямата брокерска компания в Япония Nomura 
Holdings, цитиран от Блумбърг. 
„При повечето страни се наблюдава доминиране на инфлацията, насочена към разходите. Това е лошият тип инфлация, 
свиващ маржовете на печалба и ерозиращ реалните доходи на домакинствата. При него има и тенденция за 
самокоригиране, когато търсенето е слабо“,  пишат икономистите на Nomura в доклад за перспективите за 2022 г. 
Повечето икономики, включително Еврозоната, Великобритания, Япония и Китай, не са се възстановили напълно от 
продължаващата пандемия и крехкото търсене в частните им сектори ги прави уязвими към забавяне на растежа, 
отбелязват още от Nomura. 
Забавянето на растежа може да бъде в резултат от ерозията на печалбите и доходите на домакинствата, причинени от 
завишената инфлация, по-високите спестявания заради икономическата несигурност и затягането на фискалната политика. 
Според икономистите на Nomura изключение прави икономиката на САЩ, тъй като в страната се наблюдава 
възстановяване на „пълната сила на търсенето“ и следователно там има по-голям буфер за абсорбиране на инфлацията, 
предизвикана от разходите. 
Ако в САЩ има сериозен ръст на инфлацията през първата година на 2022 г., което не е основният сценарии на Nomura, 
Федералният резерв може да въведе агресивно повишение на лихвените проценти. Ако се стигне до този сценарии „това 
допълнително засилва виждането ни, че по-големият риск за световната икономика в края на 2022 г. е стагнация, а не 
стагфлацията“, посочват икономистите. 
Nomura също очаква: 

• САЩ да регистрират много по-слабо второ полугодие през 2022 г. с растеж на БВП от малко под 2% на годишна 
база през четвъртото тримесечие, което ще позволи на Фед да запази кърса за постепенно вдигане на лихвите 

• Европейската централна банка да не вдига лихвите през следващата година, тъй като инфлацията в крайна сметка 
ще се върне на нива под целевите 

• Продължителен процес на забавяне в Китай, при който икономическият растеж ще достигне 2,9% на годишна 
база през първото тримесечие. 

 
√ Цените на петрола започват седмицата в зелената територия 
Цените на петрола удължиха ралито си  в понеделник на фона на нарастващия апетити на инвеститорите, подхранен от 
информацията, че вариантът Омикрон на коронавируса може да не причинява по-тежко заболяване и вероятно ще има 
ограничено въздействие върху глобалното търсене на гориво. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 1,09 долара, или 1,45%, до 76,24 долара за барел, следвайки ръст 
от 1% в петък. Цената на американският лек суров петрол WTI се повиши с 1,19 долара, или 1,66%, до 72,86 долара за барел, 
след като в предходната сесия също нарасна с 1%. 
И двата бенчмарка напреднаха с около 8% през миналата седмица, записвайки първи седмичен ръст в рамките на седем 
седмици. Те вече възстановиха повече от половината от загубите, донесени от новината за откриването на Омикрон на 25 
ноемвир. 
„Има нарастващо облекчение, тъй като рискът от развиване на по-тежко заболяване от Омикрон се разглежда като нисък. 
Вниманието на пазарите се пренасочи към следващите действия на ОПЕК+“, коментира  Тацуфуми Окоши, старши 
икономист в Nomura Securities. 
През миналата седмица южноафрикански учени заявиха, че не виждат признаци вариантът Омикрон да причинява по-
тежко заболяване. В същото време здравните власти във Великобритания съобщиха, че поставянето на бустерна доза 
възстановява значително защитата срещу леко заболяване, причинено от Омикрон. 
Инвеститорите следят внимателно коментарите, идващи от Организацията на страните износители на петрол (ОПЕК) и 
техните съюзници, начело с Русия, известни като ОПЕК +. Следващата среща на групата е на 4 януари, като по-рано този 
месец тя се договори да се придържа към настоящата си политика за увеличаване на доставките на петрол с 400 хил. 
барела на ден всеки месец. 
Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, в неделя прогнозира ръст на своя БВП от 2,9% тази година, 
последван от ръст от 7,4% през 2022 г. 
Кралството не разкрива цената на петрола, която предвижда при изчислението на бюджета си, но Моника Малик, главен 
икономист в Abu Dhabi Commercial Bank, оцени, че вероятно ще базира бюджета си за 2022 г. при предположение за цена 
от 50 до 55 долара за барел. 
 
√ Червена вълна заля световните борси в края на седмицата 
Европейските акции се понижиха в ранната търговия в петък на фона на продължаващата несигурност около 
потенциалното влияние на варианта Омикрон на коронавируса върху икономиката, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,27 пункта, или 0,27%, до 475,72 пункта, след като инвеститорите се 
отдръпнаха от рисковите активи в очакване на данни за инфлацията в САЩ, които бяха публикувани по-късно същия ден. 
Силен ръст на потребителските цени може да накара Федералния резерв да затегне паричната си политика по-бързо. 
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Немският показател DAX се понижи с 33,28 пункта, или 0,21%, до 15 605,98 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса 
FTSE 100 регистрира спад от 4,46 пункта, или 0,06%, до 7 316,8 пункта. Френският измерител CAC 40 се понижи с 4,58 пункта, 
или 0,07%, до 7 003,65 пункта. 
„Смятаме, че пътят пред акциите ще бъде по-труден през следващите 12 месеца“, коментира Мила Савова от Bank of 
America. 
„Реалната доходност на облигациите ще се повиши от рекордно ниските си нива, тъй като Фед става все по-агресивен и 
пазарът започва да оценява в по-рязък от очаквания цикъл на повишаване на лихвите. Тази комбинация от забавяне на 
растежа и нарастване на реалната доходност на облигациите ще бъде ключовата тема през следващата година“, добави 
тя. 
Същевременно с това се появи информация, че Европейската централна банка обмисля временно увеличение на плана си 
за изкупуване на облигации, което да бъде обявено на срещата й през следващата седмица. 
Като цяло STOXX 600 е на път да запише седмичен ръст от 2,6% след печалбите в началото на седмицата, предизвикани от 
данните, че вариантът Омикрон може да се окаже не толкова опасен, колкото се очакваше. 
Акциите на автомобилния гигант Daimler AG поевиняха с 13,63% на фона на дебюта на Daimler Truck на Франкфуртската 
фондова борса, след като подразделението бе отделено от основната компания. 
Европейският автомобилен индекс SXAP се повиши с 1,38%, въпреки данните, че продажбите на коли в Китай са намелели 
с 9,1% през ноември – седми пореден месец. 
Акциите на Bayer поскъпнаха с 1,76%, след като съд в Калифорния постанови, че хербицидът Roundup не е причинил 
неходжкинов лимфом при жена, която съди компанията. 
Цените на книжата на компаниите за доставка на храна Deliveroo и Just Eat Takeaway се понижиха съответно с 1,73% и 1,10% 
на фона на опасенията, че решението на Европейската комисия за т.нар гиг икономика може да навреди на печалбите. 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения в четвъртък, слагайки край на серията от три 
поредни сесии в зеления сектор, след като търговците пренасочиха вниманието си към данните за инфлацията, които ще 
бъдат публикувани днес, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones остана на практика без промяна, записвайки минимален спад от под 1 пункт до 35 754,69 
пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 33,76 пункта, или 0,72%, до 4 667,45 пункта. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 269,62 пункта от стойността си, или 1,71%, завършвайки 
сесията при ниво от 15 517,37 пункта. Въпреки тези резултати и трите индекса вървят към седмичен ръст. 
Акциите се възстановиха частично през последните дни, след като пазарите бяха стимулирани от информацията, че 
вариантът Омикрон на коронавируса изглежда предизвика по-леки симптоми при заболяване. 
„Смятаме, че коронавирусът все още е двигателят зад движенията на инвеститорите“, коментира Грег Басук, главен 
изпълнителен директор на AXS Investments. „Така че ние смятаме, че инвеститорите не само си поемат дъх, но и насочват 
вниманието си към икономически данни, за да преценят накъде може да се движи Фед по отношение на потенциално по-
бързо и по-голямо свиване на стимулите“, добави той. 
Акциите на компаниите, свързани с пътуванията, които през цялата седмица вървяха нагоре, записаха загуби. Цените на 
книжата на книжата на Norwegian Cruise Line, Carnival и United Airlines се понижиха съответно с 1,65%, 1,64% и 1,79%. 
Акциите на Expedia и Booking Holdings поевтиняха съответно с 1,53% и 1,72%. 
Отделно, акциите на American Airlines поевтиняха с 0,49%, след като компанията съобщи, че все още чака доставки на 
самолети Boeing Dreamliner. Цената на книжата Boeing се понижи с 1,63%. 
Тези движения дойдоха в очакване на данните за инфлацията. По-късно Министерството на труда на САЩ ще публикува 
индекса на потребителските цени за ноември, като икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакват темпът на растеж на 
годишна база да е достигнал 6,7%. Ако тази прогноза се реализира, това ще е най-високата инфлация от юни 1982 г. 
Пазарите вече очакват висока инфлация, като някои икономисти прогнозират възможността тя да надхвърли дори 7%. 
Това, от своя страна, крие рискове Федералният резерв да ускори затягането на паричната си политика. Очакванията са 
Фед да реагира на рязък скок на инфлацията като обяви през следващата седмица, че ще започне да оттегля подкрепата 
си за икономиката. 
Първата стъпка ще бъде ускоряване на намаляването на месечните покупки на облигации от централната банка, като 
пазарите очакват Фед да удвои на 30 млрд. долар на месец размера, с който ще свие стимулите. По-рано централната 
банка заяви, че намалението ще бъде с по 15 млрд. долара на месец от настоящите месечни покупки на активи на стойност 
120 млрд. долара - по 10 млрд. от държавните облигации и по 5 млрд. от ипотечни ценни книжа (MBS). Подобно затягане 
може да отвори врата пред повишаване на лихвите през пролетта на 2022 г. 
Загуби в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно понижения в петък, докато 
инвеститорите анализират риска от новия вариант на коронавируса и чакат данните за инфлацията в САЩ, предаде Си Ен 
Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете спад от  287,7 пункта, или 1%, до 28 437,77 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 6,69 пункта, или 0,18%, до 3 666,35 пункта.  докато по-
малкият показател Shenzhen Composite напредна с 3,49 пункта, или 0,14%, до 2 546,65 пункта. Хонконгският измерител 
Hang Seng изтри 259,14 пункта от стойността си, или 1,07%, достигайки ниво от 23 995,72 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 19,34 пункта, или 0,64%, до 3 010,23 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 регистрира спад от 31 пункта, или 0,42%, до 7 353,5 пункта. 
У нас 
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира спад от 6,41 пункта, или 1,03%, до 613,98 пункта. BGBX40 се понижи с 0,73 пункта, или 0,52%, до 139,51 пункта. 
BGTR30 изтри 1,65 пункта от стойността си, или 0,25%, достигайки ниво от 669,22 пункта. BGREIT се задържа на ниво от 
164,30 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- За очакванията към следващата власт. Гости: Стефан Георгиев - социолог; Анастас Стефанов - социолог; Любомир 
Стефанов – политолог 

- Как ще продължи диалогът с Република Северна Македония? Гости: Владо Бучковски - специален представител 
на македонското правителство за България; Коста Филипов – журналист 

- Какви са щетите след наводненията в Южна Българи? 
- Сгрешена ли беше задачата по математика на Олимпиадата за 7-ми клас? 
- Защо животновъд разля млякото от фермата си пред Енергото? 

БТВ, „Тази сутрин" 
- Бедствия и щети след проливните дъждове в България 
- Часове до клетвата на кабинета „Петков". Гости: Мира Радева; Арман Бабикян; Валерия Велева 
- Защо прокуратурата обвинява ГДБОП в натиск по делото за корупция при строежа на АМ „Хемус"? 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Безплатни градини и учебници за всички деца в първата година на коалицията 
в. 24 часа - Защо не проговори Борислав с милионите от "Хемус" и кого трябваше да посочи 
в. 24 часа - Война, но не око, за 605 милиона лв., след като преди ареста министър Нено Димов подписва за 300 електробуса 
в. Монитор - Крадци отмъкват лимузини за минута 
в. Монитор - Вторият ешелон във властта ще минава през проверка на НАП и ДАНС 
в. Монитор - Ураган завихри четири общини в бедствено положение 
в. Телеграф - Омикрон се крие между празниците 
в. Труд - Намаляват пенсиите от 1 юли 2022 година 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Съветници на Дулово спряха инвестиция за 80 млн. евро и нови 250 работни места 
в. Монитор - Иде двойна епидемия - от грип и COVID 
в. Монитор - Природният газ поскъпва с 15 на сто от февруари 
в. Монитор - Над 221 хил. души прехвърлили парите си в друг пенсионен фонд 
в. Труд - На 13-и в 13 часа гласуват кабинета 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Даниела Везиева, министър на икономиката: Има интерес да се построи още един завод за коли на ток у нас 
в. Монитор - Скулпторът Вежди Рашидов в навечерието на 70-годишнината си: Политиката е загубено време 
в. Телеграф - Княз Лобанов-Ростовски: Ченгетата още ме следят 
в. Труд - Професор Антоанета Христова, политически психолог пред "Труд": Радев е абсолютно пряк участник в 
управлението 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Това не е коалиция. Това е единна президентска партия 
в. Монитор - Ах, този зелен сертификат! 
в. Труд - Социалните плащания през 2022 г.: сметки по първите идеи 
 
√ Предстоящи събития на 13 декември 
София. 

- От 13.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Народното събрание. 
- От 14.00 часа, държавният глава ще приеме на „Дондуков" 2 представителите на служебното правителство, 

назначено с указ на 16 септември 2021 г. 
- От 11.00 часа в централата на ПП АБВ ще се проведе пресконференция. 
- От 11.00 часа в сградата на БСК ще се проведе заключителна пресконференция на БСК „2021 г. през погледа на 

бизнеса". 
- От 15.30 часа в зала „Академия" на Националната художествена академия главният изпълнителен директор на 

„Български пощи" ЕАД Деян Дънешки ще пусне в употреба пощенско-филателно издание на тема: „125 години 
Национална художествена академия". 

- От 19.00 часа в зала „България" ще се състои концерт на българския женски хор „Мистерията на българските 
гласове". 

*** 
Благоевград. 
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- От 11.00 часа в зала "22 септември" кметът на Общината Илко Стоянов ще даде пресконференция. 
- От 18.00 часа във фоайето на Общината ще е състои четене на коледни приказки. 

*** 
Бургас 

- От 19.00 часа в Драматичен театър "Адриана Будевска" ще започне „Омразна любов". 
*** 
Видин. 

- От 14.00 часа в заседателна зала на Общината ще бъде сключен меморандум за сътрудничество и партньорство 
между Община Видин, МБАЛ „Света Петка" АД - гр. Видин, Община Калафат, Румъния и Общинска болница 
Калафат. 

*** 
Добрич. 

- От 16.00 часа на пл. „Свобода" ще се проведе концертът „Коледни звезди" на Средно училище „Св. Климент 
Охридски". 

*** 
Ловеч. 

- От 9.00 часа в храм „Св. Троица" Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил ще оглави 
Архиерейска Златоустова света Литургия. 

*** 
Смолян. 

- От 18.00 часа в зала 2 на РДТ „Николай Хайтов" ще се състои благотворителното представление „Жълто". 
*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в РБ „Захарий Княжески" ще се състои коледен концерт на Поли Влахова и приятели. 

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

