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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

БНР 
 
√ Васил Велев: В Сърбия цената на тока за небитовите потребители е 130 лева, у нас - 408 
Бизнесът иска 217 лева компенсация за мегаватчас за декември 
Бизнесът предлага 217 лева компенсация за мегаватчас за небитовите потребители за месец декември. Предложението е 
адресирано в писмо до премиера и министрите на финансите, икономиката и енергетиката с копие до КЕВР и е подкрепено 
от над 140 браншови организации. Това съобщи пред БНР Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на 
индустриалния капитал (АИКБ). 
Според него подобна компенсаторна мярка трябва да продължи „докато има такъв пазар, който е счупен, който не работи, 
такива свръхекстремно високи цени“.  
Велев определи овладяването на енергийната криза като най-неотложната и най-спешната задача пред новия кабинет. 
„408 лева за мегаватчас е средната цена за ноември. Декември прогнозираме да стигне до 450“, изтъкна Васил Велев.  
В съседна Сърбия цената за небитовите потребители е 130 лева, а в Румъния цената е от порядъка на 180 лева, а в Турция 
– по-ниска, допълни той. 
Това е голям риск за икономиката и за обществения сектор, категоричен е Велев. 
„Борсовите цени са приблизително еднакви, но в във всички страни има индивидуални решения, които да компенсират 
тези свръхцени за съответните потребители.“ 
Цените за бита и сега са субсидирани. Ако продължат да бъдат потискани и субсидирани, това ще доведе или до фалити 
на дружествата, които снабдяват с електроенергия, топлоенергия и вода, или до кръстосано субсидиране и фалити в 
индустрията, коментира Васил Велев в предаването „Преди всички“. 
„Когато се субсидират едни цени, тази субсидия някой я плаща. И става така, че който потребява повече, той получава по-
голяма субсидия. По-заможните граждани, които потребяват повече, получават по-голяма субсидия, която я плащат 
всъщност по-бедните. Това задържане на цените не е социална политика. Социалната политика е компенсиране на най-
нискодоходните с енергийни помощи, с други средства, а не субсидиране за всички, включително и за тези, които могат 
да си плащат реалните сметки и тези, които не могат.“ 
Растящите цени на тока ще подклаждат инфлацията, но този процес може да се овладее чрез несимволично и 
своевременно компенсиране на тези високи цени, каза още Васил Велев. 
„Парите са тук, в България. Ние имаме само 7% електропроизводство на основата на поскъпналия природен газ. Другите 
93%, суровините, не са поскъпнали – въглищата са на същите цени, вода, вятър, атом – всичко това със същата 
себестойност.“ 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
Novini 24/7 
 
√ АИКБ: Икономиката посивя през 2020 г. заради COVID кризата 
Лек растеж на сивата стопанска система за 2020 година по отношение на година по-рано. Това регистрира Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 
Композитният показател " Икономика на ярко ", посредством който АИКБ мери светлата част на българската стопанска 
система, е 77,49 пункта, при 78,54 през 2019 година 
От Асоциацията показват, че през предходната година основните аргументи, довели да минималния растеж на сивата 
стопанска система, се дължат на рецесията с ковид. Сред главните аргументи за растежа на сивата стопанска система са 
практики, подбудени на трудовия пазар. 
АИКБ смята, че държавните ограничения за поддръжка на заетостта са довели до изсветляване на част от сивите практики 
в някои браншове, до момента в който в други заради липса на поддръжка резултатът е бил тъкмо противоположният. 
Сред отрицателните фактори Асоциацията означава следващото административно повишение на минималната работна 
заплата, което е довело до  " избуяване " на нови сиви практики, лошо конструираното пенсионно обезпечаване, което не 
подтиква по никакъв метод внасянето на осигуровки върху действителните приходи, в това число минимална пенсия, 
близка до медианната, и оптималната пенсия, по-малка от съответстващата на оптималния застрахователен приход. 
За първи път АИКБ мери и втори показател - " Заетост на ярко ", посредством който във фокуса на проучванията попада 
трудовият пазар. За 2020 година цената му е 78,31 пункта. За да се направи съпоставяне, под-индексът е изчислен и за 2019 
година, когато е бил 78,87 пункта. 

https://bnr.bg/horizont/post/101572062
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Председателят на АИКБ Васил Велев бе безапелационен, че трябва да се поставят старания, с цел да се възвърне 
наклонността за понижаване на каузи на сивата стопанска система. Това по негови думи може да стане единствено 
посредством непрестанното използване на ограничения за поощряване на доброволното осъществяване, понижаване на 
административните тежести и усилване на връзката " данък/осигуровка - обществена услуга " от една страна и за 
санкциониране на нарушаванията от друга, посредством които България да доближи междинните равнища за Европейски 
съюз. 
От началото на изчисленията преди повече от 10 години досега Композитният показател " Икономика на ярко " нараства, 
като единствената година преди 2020 година, през която е регистриран спад от 1,2 пункта, е 2014 година 
В началото на идната година АИКБ започва ново изследване за пресмятане на двата показателя, като чака стабилизиране 
и последователното им повишение в идващите години на база упования растеж на българската стопанска система. 
 
Сп. Хранителна индустрия и търговия 
 
√ ЗА ПЪРВИ ПЪТ АИКБ ПРЕДСТАВИ 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. 
Те 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. 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 е 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 
председателят на УС на АИКБ Васил Велев. 
Повече от десет години асоциацията 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. 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. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Капитал 
 
√ България вече има редовно правителство 
Коалиционният кабинет получи подкрепа от 134 депутати от ПП, ДБ, ИТН и БСП, а против бяха от ГЕРБ, ДПС и 
"Възраждане" 
След осеммесечно служебно управление и два предсрочни парламентарни вота България отново има редовно 
правителство с премиер Кирил Петков. Коалиционното управление с мандатоносител "Продължаваме промяната" и 
партньори "Демократична България", БСП и ИТН бе одобрено на извънредно заседание на парламента днес с 134 гласа 
"за", а 104 депутати от ГЕРБ, ДПС и "Възраждане" гласуваха "против". Със същия резултат одобрение получи и премиерът 
Петков. 
До успешното формиране на кабинет се стигна след безпрецедентни отворени срещи между четирите формации за 
изработване на общи политики в 18 сектора, последвани и от непублични партийни разговори. Последните детайли бяха 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2021/12/10/4291679_kiril_petkov_vseki_triabva_da_poeme_chast_ot_cenata_na/
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изчистени в края на миналата седмица и бе подписано коалиционното споразумение. В събота пък президентът връчи 
мандата на Кирил Петков, който го върна веднага изпълнен. 
Повечето имена на министри бяха известни предварително, но в последния момент бяха направени и някои промени, част 
от които изненадващи и спорни. 
Кои са министрите в кабинета "Петков": 

• министър-председател - Кирил Петков от "Продължаваме промяната" 

• заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите - Асен Василев от "Продължаваме 
промяната". В ресорите му ще са икономиката и енергетиката. 

• заместник министър-председател по ефективно управление - Калина Константинова от "Продължаваме 
промяната" 

• заместник министър-председател по икономика и индустрия и министър на икономиката и индустрията - лидерът 
на БСП Корнелия Нинова 

• заместник министър-председател на регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното 
развитие и благоустройството - Гроздан Караджов, представител на "Има такъв народ" 

• заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите - Борислав 
Сандов, издигнат от "Демократична България" като съпредставител на "Зелено движение" 

• министър на вътрешните работи - Бойко Рашков, сегашен служебен министър, предложен от "Продължаваме 
промяната" 

• министър на външните работи - Теодора Генчовска, представител на "Има такъв народ" 

• министър на труда и социалната политика - Георги Гьоков, представител на БСП 

• министър на отбраната - Стефан Янев, настоящ служебен премиер, "Продължаваме промяната" 

• министър на правосъдието - Надежда Йорданова, излъчена от "Демократична България" 

• министър на образованието и науката - акад. Николай Денков, настоящ служебен министър, предложен от 
"Продължаваме промяната" 

• министър на здравеопазването - Асена Сербезова, предложена от "Продължаваме промяната". 

• министър на културата - Атанас Атанасов, актьор, представител на "Продължаваме промяната" 

• министър на земеделието - Иван Иванов, излъчен от БСП 

• министър на транспорта и съобщенията - Николай Събев, предложен от "Продължаваме промяната" 

• министър на иновациите и растежа - Даниел Лорер, представител на "Продължаваме промяната", 

• министър на електронното управление - Божидар Божанов, предложен от "Демократична България" 

• министър на енергетиката - Александър Николов, представител на "Има такъв народ" 

• министър на туризма - Христо Проданов, излъчен от БСП 

• министър на спорта - Радостин Василев, представител на "Има такъв народ". 
Спешните задачи и приоритети 
Спешни задачи стоят пред министрите в няколко сектора. Приоритетно ще е да се приеме държавният бюджет за 2022 г., 
който според законодателната програма към коалиционното споразумение ще се гласува през януари. Ще бъдат приети 
мерки за подпомагане на пенсионерите с доходи под линията на бедност. 
През втората половина на 2022 г. се предвиждат законови промени за обвързване на максималния месечен размер на 
осигурителния доход с размера на средната работна заплата за страната, както и на обезщетението за отглеждане на дете 
от 1 до 2 години с минималната работна заплата. Планирани са и поправки за безплатни учебници от 1 до 12 клас. 
Пред депутатите Кирил Петков заяви, че сред основните приоритети в енергетиката е да се избегне увеличаването на 
цената на тока за битовите потребители и да се намали тази за бизнеса. По тази задача правителството ще работи 
приоритетно. Според него гръцката връзка, която има ключова роля за диверсифицирането на газовите доставки, също 
трябва да стане първостепенен приоритет. 
Спешна работа предстои и по Плана за възстановяване и устойчиво развитие, който Брюксел върна на България с 43 
страници бележки - най-сериозни от които в сектор енергетика. До поправянето на плана, така че да съдържа приемливи 
по критериите на ЕК действия и реформи, авансово изплащане на средства по него България няма да получи. 
 
БНТ 
 
√ Радев към Шарл Мишел: ЕС трябва да реагира, ако има спекула на енергийния пазар 
Малкият и средният бизнес трябва да бъдат подпомогнати ефективно на общоевропейско ниво заради кризата с 
високите цени на електричеството и природния газ. Ако не се предприемат мерки за защита, има риск за социалните 
системи на държавите членки и за единството на съюза. Това заяви президентът Румен Радев, който участва във 
видеоконферентен разговор с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел. 
Разговорът се проведе по инициатива на Шарл Мишел в рамките на подготовката на редовното заседание на Европейския 
съвет, което ще се състои на 16 декември в Брюксел. Председателят на Европейския съвет информира за темите от дневния 
ред на предстоящото заседание и на Срещата на върха на Източното партньорство. 
Президентът посочи, че от днес България има редовно правителство, което ще улесни провеждането на политики в защита 
на бизнеса и потребителите. Румен Радев заяви, че служебното правителство е насочило усилията си за подпомагане на 
бизнеса в сложна ситуация без действащ парламент, който да предприеме законодателни мерки за намаляване на 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2021/12/06/4290625_koia_partiia_kakvo_poluchava_spored_oficialnoto/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2021/12/11/4292777_promianata_zapochva_ot_ponedelnik_kiril_petkov_prie_i/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2021/12/11/4292777_promianata_zapochva_ot_ponedelnik_kiril_petkov_prie_i/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2021/12/10/4292589_bsp_nominira_bivsh_sikadjiia_za_ministur_na_zemedelieto/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2021/12/08/4291311_koi_shte_sa_purvite_speshni_zakonodatelni_zadachi_na/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/pazar-na-truda/2021/11/27/4286907_maksimalniiat_osiguritelen_prag_se_vdiga_s_pone_450_lv/
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/pazar-na-truda/2021/11/27/4286907_maksimalniiat_osiguritelen_prag_se_vdiga_s_pone_450_lv/
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2021/11/23/4284614_konsensus_za_energetikata_novi_iadreni_moshtnosti_i/
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кризата. Програмата, която функционира от два месеца, предвижда директно подпомагане на бизнеса в размер на 55 евро 
за всеки мегаватчас използвана електроенергия. 
Румен Радев отбеляза, че ако има опити за спекула на пазарите на електрическа енергия и газ, трябва да се предприемат 
мерки за противодействието им на европейско ниво. 
Изграждането на интерконектора между България и Гърция ще допринесе за енергийната сигурност не само в региона, а 
и за цяла Европа, заяви още Румен Радев. 
Ядрената енергия следва да бъде призната като "зелена", без това да се класифицира като преходен вид енергия, тъй като 
такъв подход би възпрепятствал по-значителните инвестиции в този отрасъл, добави Румен Радев. 
Сред обсъжданите въпроси в рамките на конферентния разговор бяха борбата с разпространението на коронавируса, 
миграционният натиск, аспекти от външнополитическите отношения на Европейския съюз, темата за сигурността и 
европейската отбрана. 
 
√ Новите министри приеха властта и очертаха приоритети 
След церемонията в Министерския съвет служебните министри предадоха властта. А новите представиха 
приоритетите си за първите дни на управлението. 
Във финансовото министерство властта си предадоха вече бившият служебен министър Валери Белчев и настоящият 
министър Асен Василев. Двамата за втори път участват в подобна церемония, след като само преди три месеца ролите им 
бяха разменени. 
"Поемаме финансите на държавата в едно добро състояние, по-добро, отколкото беше предвидено. Очакваме 
икономиката на България да тръгне напред, едно бързо възстановяване от кризата и всички социални разходи и за 
инфраструктура да бъдат обезпечени без това да натоварва с допълнителни дългове страната", заяви Асен Василев, 
министър на финансите. 
Малко по-рано в кулоарите на парламента Асен Василев обяви, че ще се положат всички усилия да няма промени в цената 
за електроенергията за битови потребители от 1 януари. Според него в бюджета за догодина ще има пари за основните 
приоритети на новия кабинет като безплатни детски градини и индексация на пенсиите. 
"По официалните данни към края на ноември месец бяхме на +500 милиона, малко повече при предвиден дефицит в края 
на декември от - 4 млрд. и половина, т.е. в момента и НАП и "Митници" са си свършили много добре работата, събрали 
са доста постъпления в бюджета, има достатъчно пари, за да нямаме притеснения", каза Асен Василев. 
Досегашният икономически министър Даниела Везиева предаде наследството си на двама нови министри - Корнелия 
Нинова и Даниел Лорер. Нинова посочи като основен приоритет постигане на приходи чрез висок икономически растеж. 
"Ето защо си поставяме амбициозна цел да постигнем висок икономически растеж, икономика на знанието, да ограничим 
сивия сектор, да облекчим бюрокрацията и административната тежест, да насочим вниманието си най-вече в помощ на 
българския бизнес", каза Корнелия Нинова - министър на икономиката и индустрията. 
За министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер първата задача е преглед на европейските и национални финансови 
инструменти. 
"Преглед на фишовете по Плана за възстановяване и развитие, както и двете оперативни програми и заедно с това 
осмисляне на набора от финансови институции, които имаме за поощряване на бизнеса - ББР, Фонда на фондовете, 
Българската агенция за инвестиции. Много ми се иска да намерим пресечна точка между тези инструменти и да можем да 
ги насочим още по правилно за подпомагане на българския бизнес", каза Даниел Лорер - министър на иновациите и 
растежа. 
На официална церемония в Министерството на външните работи, досега заемащият поста министър на външните Светлан 
Стоев предаде поста на Теодора Генчовска. Два пъти номинирана за министър на отбраната, днес тя прие поста Министър 
на външните работи. Генчовска каза, че винаги е изпитвала огромен респект към министерството. Коментира и темата 
Република Северна Македония. 
"На този етап няма да има промяна в позицията, придържаме се към договора и към декларацията на Народното 
събрание. Разчитам на професионализма на екипа на външно министерство, осъзнавам отговорностите напълно, но 
може би съм най-щастлив министър, защотото министър Стоев оства едно прекрасно наследство", каза Теодора 
Генчовска, министър на външните работи. 
Надежда Йорданова пое поста на правосъден министър от Иван Демерджиев. Той заяви, че ѝ предава щафетата на 
правосъдната реформа, която е отговорна задача и обеща, че ще помага. Йорданова отговори, че поема поста с 
решителност. 
"Една от първите решителни неща, които ще направим, е да продължим да настояваме главният прокурор да си 
понесе своята отговорност, да подаде оставка или да бъдат приложени спрямо него други механизми на закона. 
Гешев, твоят инат всеки ден струва пари и съответно достойнство на нашия народ", каза Надежда Йорданова - 
министър на правосъдието 
Служебният и новият здравен министър пропътуваха разстоянието от Министерския съвет до здравното министерство с 
един автомобил. Официална церемония по предаване на властта нямаше. 
"Изчакайте да вляза, да видя това, което ще заваря на бюрото. Това, което ми е оставил д-р Кацаров. Да се запозная 
с всичко и след това, разбира се, ще бъдат взети адекватни решения, които ще бъдат огласени. Приоритетите са 
COVID-19, общата висока предотвратима смъртност, спешна помощ. Така че на всички ни са ясни приоритетите. Тъй 
като всички сме пациенти и виждаме недостатъците на системата", заяви проф. Асена Сербезова - министър на 
здравеопазването. 
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Новият министър на културата Атанас Атанасов обеща, че ще се заеме с изработването на Стратегия за развитието на 
българската културата през следващите 10 години. 
"Добре дошъл! Попадате в едно блато, заразено от корупция. Трябва да бръкнете дълбоко в него, така както го 
направих и аз", заяви проф. Велислав Минеков, бивш служебен министър на култрурата. 
"Искам да започна днес с мечтите. И особено да кажа нещо за тези, невъзможните мечти, защото аз вярвам, че за тези 
мечти си заслужава най-много да се бориш. И това го знам от собствен опит и го знам с упоритостта на младия човек, който 
просто не може да се примири с клишето, че така не може да стане", заяви Атанас Атанасов, министър на културата. 
Днес министрите ще се съберат на първото си заседание в Министерския съвет. 
 
√ Автоматични дефибрилатори ще бъдат поставени в пет метростанции в София 
Пет автоматични външни дефибрилатора, монтирани в специални шкафове ще бъдат поставени на 
метростанциите с най-голям пътникопоток, а един дефибрилатор ще бъде предоставен за нуждите на столичната 
дирекция "Аварийна помощ и превенция". По този начин апаратите ще могат да се използват при внезапен сърдечен 
арест и да помагат за спасяването на човешки животи. Председателят на Столичния общински съвет Георги 
Георгиев, заедно със зам.-председателя Иво Петров представиха идеята за закупуването апаратите, а 
окончателното решение ще вземе градският парламент на предстоящото си заседание в четвъртък. 
„Надявам се, най-късно през февруари да е приключило оборудването на станциите, както и обучението на служители на 
метрото как да работят с дефибрилаторите“ обясни председателят на СОС Георги Георгиев. Той допълни, че 240 000 души 
дневно ползват метрото, а достъпът на линейка до метростанциите е по-труден. Сред станции, в които ще има 
дефибрилатори, са тези при Софийския университет, "Сердика", в район Люлин, МС "Витоша", НДК. Стойността на шестте 
дефибрилатора, заедно със шкафовете за тях е 40 000 лв. с ДДС, поясни шефът на СОС. 
Зам.-председателят на съвета проф. Иво Петров посочи, че това е отдавнашна мечта на Дружеството на кардиолозите в 
България. "Най-малко 4000 българи загиват поради внезапна сърдечна смърт. Това е една ужасяваща картина, а по данни 
на "Метрополитен" между 10 и 12 души годишно загиват от внезапна смърт в метрото. 70% е вероятността човек да бъде 
спасен, ако в рамките на първите минути му бъде оказана помощ с дефибрилация", коментира още проф. Петров и 
допълни, че многократно са се увеличили случаите на сърдечни проблеми след прекарана инфекция с COVID-19. 
Според специалиста подвижните дефибрилатори са абсолютно безопасни и могат да бъдат употребявани от 
непрофесионалисти в областта на медицината и здравеопазването, тъй като софтуерът определя дали трябва да се 
направи електрически разряд или не, тоест уредът не може да бъде използван неправомерно. Проф. Петров благодари на 
общинските съветници в СОС за единодушната подкрепа за развитието на този пилотен проект в бъдеще. 
 
√ Страните-членки не подкрепят разделянето на РСМ и Албания по пътя към ЕС  
В Брюксел днес се провежда последното за тази година заседание на Съвета по общи въпроси, на което можеше да 
бъде взето решение за разширяването на ЕС. България обяви в края на миналата седмица, че няма промяна в 
българската позиция за Република Северна Македония. Това означава, че и днес няма да има решение за започване на 
преговори за членство с република Северна Македония и с Албания. 
България подкрепя започването на преговори само с Албания. Според източници от Брюксел обаче - сред останалите 
държави от ЕС няма подкрепа за разделянето на Скопие и Тирана по пътя им към Европейския съюз. Това означава, че 
българското вето спира и началото на преговорите с Албания. В Брюксел все още се надяват София и Скопие да намерят 
решение на спорните въпроси, за да могат преговорите с Република Северна Македония и Албания да започнат възможно 
най-бързо. За вземането на това решение е необходимо пълно единодушие. 
 
√ Наследникът на Зоран Заев ще настоява за начало на преговорите за членство в ЕС 
Ключов ден на политическата сцена в Република Северна Македония. От вчера управляващата партия СДСМ е с нов 
лидер - Димитър Ковачевски. 
Oчаква се той да наследи на поста премиера в оставка Зоран Заев. В победната си реч пред партийния конгрес 
Ковачевски заяви, че ще настоява за започване на преговори за членство на страната му в ЕС. 
Димитър Ковачевски поема лидерския пост в Социалдемократическата партия. 47-годишният нов партиен лидер е 
заместник-министър на финансите, приближен на Зоран Заев. Учил е в Съединените щати, има и специализация в бизнес 
училището в Харвард. Преди да влезе в политиката, заема ръководни позиции в няколко телекомуникационни компании. 
Заедно с премиера в оставка Заев участва в преговорите с албанската формация "Алтернатива" за създаване на ново 
коалиционно правителство. 
В победната си реч заяви, че приоритет за него ще бъдат икономиката и здравеопазването. И също - ще настоява Скопие 
да получи зелена светлина за преговори за еврочленство. 
"Разговаряме с нашите съседи от България. Разговори, основани на европейски ценности, които доведоха до няколко 
резолюции, приети от нашия парламент. Надявам се, че ще продължим в този дух, защото след 4 последователни 
позитивни оценки от ЕК, сега е време ЕС да ни определи дата за първата междуправителствена конференция и за 
започване на преговорите с ЕС", заяви Димитър Ковачевски, председател на СДСМ. 
На този фон опозиционната ВМРО-ДПМНЕ преизбра Християн Мицкоски за председател. 
"Партията ни навлиза в нова епоха. Трябва да се мобилизираме, за да достигнем до всички свободомислещи хора в 
страната ни. Време е за промяна", заяви Християн Мицкоски, председател на ВМРО-ДПМНЕ. 
От ВМРО-ДПМНЕ отново настояха за провеждане на предсрочни парламентарни избори. От СДСМ обаче са оптимисти, че 
ще успеят да останат на власт. Очаква се Зоран Заев да се оттегли от премиерския пост през януари. 
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БНР 
 
√ Новата власт се среща с бизнес лидерите на „Българския Давос” 
Технологии, предприемачество, образование, финанси, здравеопазване са темите на форума „Българския Давос” в София. 
Това е първата публична среща на новата власт с бизнес лидерите и гражданския сектор, на която ще присъства Кирил 
Петков като премиер. Той ще участва в откриването събитието днес. 
Организатори са Дигиталната национална коалиция и фондация „Уебит“. 
Според предварителната програма участие във форума ще имат министърът на образованието Николай Денков, 
министърът на екологията Борислав Сандов и министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. 
 
√ МЗХГ публикува за обществено обсъждане Програма за местни традиционни продукти 
Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане Програмата за местни и регионални традиционни 
продукти. За да бъде признат за традиционен един продукт, той трябва да има доказана история на производство от поне 
30 години - е записано в документа.  Мнения и възражения по него могат да се изпращат през следващите 30 дни. 
България ще догонва останалите европейски страни в политиката им към традиционните продукти. Производството и 
закупуването на местни и регионални традиционни продукти има редица предимства – поддържат се семейните ферми, 
добавената стойност и работни места остават в региона, по-късите маршрути защитават околната среда, намалява 
зависимостта от вноса. 
В Австрия например има проучване, според което закупуването на един процент повече регионална храна създава 3100 
нови работни места и допълнителна добавена стойност от 140 милиона евро. 
В обхвата на понятието традиционни продукти влизат всички селскостопански стоки, предназначени за консумация, в това 
число рибни изделия и вина. 
В програмата са вписани конкретни дейности, които подлежат на обществено обсъждане в следващия месец. 
 
√ КЕВР предвижда поскъпване на тока с 11,5%, а на парното - средно с 13 на сто 
Токът за бита да поскъпне средно с 11,5 процента от нова година - това предвижда енергийният регулатор. 
При парното и топлата вода планираният скок средно за страната е с около 13 на сто, става ясно от докладите, публикувани 
от Комисията за енергийно и водно регулиране. 
Токът за бита да поскъпне за клиентите на ЧЕЗ и И Ви Ен с 11 процента, а за тези на Енерго Про - с малко над 12 на сто, 
предвижда регулаторът. 
Според разчетите му нощната тарифа на електроенергията за бита трябва да е с около 20 на сто по-скъпа. 
При парното и топлата вода разликата за различните градове е по-голяма: 
За София поскъпването на топлоенергията е едно от най-големите и се предвижда да е около 30 на сто. Само с процент по-
малко ще е скокът в Разград. 
С 24-25 на сто повече ще плащат за парно и топла вода във Враца и Велико Търново. 
Поскъпването в Бургас е с 15 процента. Между 1 и 5 на сто повече ще струва топлоенергията във Варна, Пловдив, Сливен 
и Русе. 
Предложенията на регулатора за новите цени на тока и парното ще бъдат обсъждани на 15 декември.  
Ако бъдат приети, новите цени ще влязат в сила от 1 януари следващата година. 
 
√ България е сред най-добрите дестинации, използващи туризма за устойчив растеж  
Световната организация по туризъм публикува 64-те най-добри примери за дестинации, които използват силата на туризма 
за устойчив растеж. 
Сред тях е и България, която в класацията е представена с два рекламни видеоклипа – „Намери своята история“ и „Културен 
туризъм, гурме, кухня и вино“. 
В тези клипове страната ни се рекламира като дестинация с множество възможности за туризъм през цялата година, като 
се набляга на богатата ни история, морски и летен туризъм, както и на винено-кулинарния туризъм, който става все по-
популярен. 
 
√ ЕК ще предложи съвместно закупуване на газ в отговор на високите енергийни цени 
Европейската комисия ще предложи система за страните членки за доброволно съвместно закупуване на газ за формиране 
на стратегически резерви от горивото, мярка, изготвена в отговор на покачващите се цени на енергията. Това показва 
документ, цитиран от Ройтерс, който е бил споделен със страните членки преди предстоящата среща на върха тази 
седмица. 
Европейските цени на газа се покачиха до рекордно високи нива през октомври на фона на ограничените доставки и 
голямото търсене от глобалните икономики, възстановяващи се от пандемията Covid-19. Цените коригираха от тези 
върхове, но през последните дни и седмици започнаха отново да се покачват на фона на студеното зимно време и по-
нисък от очаквания внос на природен газ от Русия. 
Покачващите се цени на енергията накараха правителствата в Европа да се стремят да използват субсидии и данъчни 
облекчения, за да предпазят потребителите от високи сметки, като същевременно имаше призив от някои страни от ЕС за 
съвместно изкупуване на природен газ. 
Такава система за съвместни покупки е включена в предложение за актуализиране на правилата на пазара на газ на ЕС, 
което Комисията трябва да публикува в сряда, съобщава Ройтерс. 
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"Предложенията ще включват благоприятна рамка за съвместно закупуване на стратегически запаси от газ от регулирани 
субекти на доброволна основа“, се казва в документ на ЕК, разпространен до страните преди срещата на лидерите на ЕС в 
четвъртък и видян от агенция Ройтерс. 
"Системата ще допринесе за координираните от ЕС мерки в случай на извънредна ситуация в целия ЕС", се казва в него. 
На този етап от ЕК не коментират информация за такъв документ. 
Документът обаче не потвърждава как системата за съвместни поръчки ще работи на практика, но се казва, че е част от 
желанието на Брюксел за укрепване на системите за съхранение на газ в ЕС. 
"Държавите членки, чрез съвместно сътрудничество на регионално ниво, трябва да могат да разчитат на съхранение в 
други страни в случай на нужда“, се казва в документа. 
Съхранението ще стане част от оценките на страните от ЕС за рисковете за сигурността на доставките на газ, включително 
рискове, свързани с чуждестранна собственост върху инфраструктурата за съхранение, се посочва още в документа. 
По-ниски от очакваните газови обеми от Русия накараха някои страни от ЕС и законодатели да призоват за разследване 
дали компанията "Газпром" е задържала доставки, за да повиши цените на газа в Европа през последните месеци. 
Компанията обаче заяви многократно, че изпълнява всичките си договорени задължения за доставка, докато основните й 
клиенти заявиха, че не са поискали допълнителни доставки. 
Износът на газ от Русия за ЕС през периода октомври - ноември е бил с 25% по-нисък в сравнение със същия период на 
2020 г., докато наличията в газовите хранилища на "Газпром" в ЕС са "значително по-ниски" в сравнение с миналата година, 
се казва в документа на ЕК. 
Брюксел заяви, че дългосрочното решение по отношение на високите цени на изкопаемите горива включва по-бързото 
преминаване към местно произведена възобновяема енергия, както е планирано в рамките на целите на ЕС, свързани с 
изменението на климата. 
 
√ До 6 месеца личната карта ще е с електронна идентификация в чип 
До 6 месеца да започне да се издава лична карта с електронна идентификация в чип. Това е записано в окончателните 
текстове на коалиционното споразумение с "Продължаваме промяната". 
В рамките на 6 месеца трябва и най-използваните удостоверения да се подават не от гражданите, а по електронен път 
между ведомствата. 
По електронен път, а дори и по e-mail да могат да се заявяват всички административни услуги е част от другите планове. 
Санкции този път ще има за онези администрации, които 6 месеца след приемането на правилата не са въвели 
електронното заявяване на услуги. 
Санкции за администрациите ще има и ако изискват печати. Това трябва да стане след промяна в законите, с които да 
отпаднат всички печати и сканирани документи. Ще се прави и анализ как да отпадне задължението медицинските 
картони, трудовите книжки, стикерите и хартиените носители на информация да са аналогови. 
Очаква се до края на 2023 година да има изградена инфраструктура за дистанционно електронно гласуване. 
 
√ Партиите в Нидерландия сключиха споразумение, Рюте остава премиер 
Девет месеца след парламентарните избори 4 политически партии в Нидерландия сключиха коалиционно споразумение, 
предаде Ройтерс. 
Така премиерът Марк Рюте ще може да оглави за четвърти път правителството на страната. 
Четирите партии в коалицията са на власт от 2017 година, но този път им отне рекордните 271 дни след изборите на 17 
март да се разберат как да продължат да управляват заедно. 
Победителка във вота беше консервативно-либералната Народна партия за свобода и демокрация на Рюте, който е 
министър-председател от 2010 година и заедно с унгарския премиер Виктор Орбан е най-отдавна на власт в сравнение с 
останалите лидери на страни членки на Европейския съюз. 
В споразумението са очертани политики за разходи по въпроса с недостига на жилища в Нидерландия, субсидии за 
родители и повече пари за здравеопазване и образование, пишат нидерландските медии. Договорът ще бъде представен 
официално в сряда.  
 
√ Германия одобри инвестиции за 60 млрд. евро за модернизация и за борба с климатичните промени  
Новото германско правителство одобри в понеделник допълнителен бюджет от 60 милиарда евро, който да се използва 
за борба с изменението на климата и за модернизиране на страната. 
"60 милиарда евро за бъдещи инвестиции са стимул за икономиката“, заяви финансовият министър Кристиан Линднер. 
"Това ще ни позволи да се справим устойчиво с икономическите последици от коронавирусната пандемия и да започнем 
мощна промяна към климатична неутралност и цифрово бъдеще за Германия", добави той. 
Това правителствено решение обаче получи критична реакция от страна на дясната опозиция, като генералният секретар 
на Християн-социалния съюз на Бавария (ХСС) Маркус Блуме го определи като "скандално и конституционно съмнително". 
 
√ ОПЕК запази прогнозите си за търсене/предлагане на петрол, но очаква по-слаб растеж на глобалния БВП  
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) запази прогнозите си за петролното търсене и предлагане през 
2022 г., но понижи очакванията си за растежа на световната икономика през 2021 г., запазвайки прогнозата за догодина.  
В редовния си ежемесечен доклад ОПЕК заяви, че икономическите дейности се възстановяват въпреки възобновяването 
на коронавирусната пандемия, като петролният картел смята, че влиянието на Омикрон върху петролното търсене ще бъде 
слабо и краткотрайно, тъй като светът е по-добре оборудван, за да се справя с коронавирусната пандемия. 

https://promeni.bg/wp-content/uploads/2021/12/2.-koaliczionno-sporazumenie_prilozheniya-1-do-18_v.1.3_final_formating.pdf
https://promeni.bg/wp-content/uploads/2021/12/2.-koaliczionno-sporazumenie_prilozheniya-1-do-18_v.1.3_final_formating.pdf
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ОПЕК продължава да очаква световното търсене на петрол да нарасне с 5,7 милиона барела на ден през 2021 г., докато 
прогнозата за търсенето за 2022 г. също беше оставена непроменена до растеж с 4,2 млн. барела на ден. Прогнозите са 
петролните доставки също остават непроменени, като се очаква те да нараснат през настоящата с 0,7 млн. барела на ден 
и с 3 млн. барела дневно през следващата година. 
"Докато очакваното възстановяване през 2021 г. беше заобиколено от предизвикателства, някои от тях се очаква да 
продължат и през следващата година. Очакваният пазарен баланс продължава да се определя от развитието на 
пандемията Covid-19, като ключов фактор за несигурността“, отбеляза ОПЕК. 
В същото време ОПЕК ревизира леко надолу прогнозата си за глобалния икономически растеж през 2021 г. до 5,5%, но 
остави без промяна прогнозата за растеж от 4,2% на БВП през следващата година. 
Очаква се икономиката на САЩ да се разшири с 5,5% тази година и с 4,1% през 2022 г., подобно на оценката от миналия 
месец, докато перспективите за растежа на еврозоната също остават непроменени съответно с 5,1% и 3,9%. 
Икономиката на Япония претърпя най-голямата ревизия в новите прогнози на ОПЕК за тази година и сега се очаква тя да 
нарасне с 2% през 2021 г. и с 2,2% през следващата година. Китай и Индия ще останат глобални лидери по отношение на 
тазгодишния икономически растеж, като всяка една от тези две големи икономики ще нарасне с над 8 на сто. 
"Вървящият стабилен растеж на световната икономика продължава да бъде предизвикан от несигурността, свързана с 
разпространението на вариантите на Covid-19 и темпото на внедряване на ваксини в световен мащаб, както и от 
продължаващите глобални затруднения във веригите на доставки", заключава докладът на ОПЕК. 
 
Икономически живот 
 
√ 23% годишен ръст на износа ни и 6 млрд. лева отрицателно салдо 
Общото външнотърговско салдо на България е отрицателно през периода януари – октомври 2021 г. и е на стойност 5 998.4 
млн. лева. През октомври 2021 г. общото външнотърговско салдо също е отрицателно и е на стойност 776.3 млн. лева, 
сочат данните на НСИ. 
Иначе през периода януари – октомври 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 55 803.6 млн. лв., което е 
с 23.0% повече в сравнение със същия период на 2020 година. През октомври 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 6 
073.2 млн. лв. и нараства с 22.0% спрямо същия месец на предходната година. 
През периода януари – октомври 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 61 802.0 млн. лв., или с 25.6% повече 
спрямо същия период на 2020 година (табл. 1 и 2 от приложението). 
 

 
 
През октомври 2021 г. общият внос на стоки нараства с 20.7% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 6 
849.5 млн. лева. 
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна. 
През периода януари – септември 2021 г. се увеличава и износът на стоки от България за ЕС – с 23.7% спрямо същия период 
на 2020 г. и е в размер на 32 790.0 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, 
Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.4% от износа за държавите – членки на ЕС. 
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Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари – септември 2021 г. се увеличава с 25.3% спрямо 2020 г. и е на 
стойност 33 199.8 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, 
Нидерландия и Унгария (табл. 3 от приложението). 
Външнотърговското ни салдо с ЕС през периода януари – септември 2021 г. е отрицателно и е на стойност 409.8 млн. лева. 
 
√ НАП засече фирми с материални запаси за над 9 млрд. лева 
11 600 фирми в страната са получили предупредителни писма от НАП за нелогично високи материални запаси на обща 
стойност над 9 млрд. лв. 
Материалните запаси са счетоводна категория, която най-общо означава съхранявани на склад стоки, материали или 
продукция. Всички дружества в извадката поддържат материални запаси на значителна стойност в продължение на 
години, което противоречи на икономическата логика, поясняват от приходната агенция. 
Предполага се, че е възможно част от тези стоки да са отдавна продадени без документи или да липсват по други причини. 
Получателите на писмото имат възможност да направят съответните счетоводни операции до края на годината, като 
начислят дължимия ДДС за липсващата стока и отразят това в годишните си декларации за облагане с корпоративни 
данъци за 2021 г. 
Сред наличните стоки има голямо разнообразие от облекла и обувки, битова техника, промишлени стоки, резервни части 
за автомобили и много други. 
С определена категория от фирмите ще бъдат проведени и телефонни разговори в следващите месеци, а на най-рисковите 
дружества ще бъдат възложени инвентаризации – проверка от НАП, при която се описва цялото налично количество на 
стоките. При установени несъответствия ще започнат проверки и ревизии. 
„Икономическата логика изключва трупането на материални запаси в продължение на години. Имаме основание да 
мислим, че в част от случаите тези активи не съществуват, но без да са платени дължимите данъци. Преди да 
започнем с контролните мерки обаче, провеждаме тази информационна кампания, като даваме възможност за 
доброволна корекция. Този подход е много по-ефективен и справедлив спрямо бизнеса“, изтъква заместник 
изпълнителният директор на НАП Георги Димов. 
 
√ Русия строи мега завод за полимери на китайската граница  
Руският нефтохимически гигант Сибур обяви, че е осигурил финансирането на огромен завод за полимери в Източна Русия, 
в близост до китайската граница. Той ще работи преди всичко за китайския пазар, съобщава RFI. 
Разходите по изграждането на завода възлизат на 9,1 млрд. долара. Счита се, че той ще бъде един от най-големите в света 
в областта на нефтохимията. От Сибур посочват, че около 29% от финансирането ще бъдат осигурени от чуждестранни 
банки, без обаче да уточняват кои. Останалата част ще бъде от руски и китайски финансови институции. Китайската 
нефтохимическа компания Sinopec е партньор за реализирането на проекта. 
Идеално географско местоположение 
Предварителните строителни дейности започнаха през август 2020 г. Заводът е разположен в руския Далечен Изток, на 
няколко километра от индустриалния град Свободни, в близост до река Амур, на китайската граница. Предвижда се 



10 

 

строителството да бъде завършено през 2024 г. Той ще преработва природен газ в полимери, гранули, използвани за 
производството на пластмасови продукти, чието търсене в Китай е много голямо. Годишният му капацитет ще бъде 2,7 млн 
т. 
Суровината за работата на завода, газът, ще се доставя от друг мега завод на Газпром, който се намира недалече. Той 
преработва природния газ в хелий, етан или пропан, субпродукти, предназначени също за китайския пазар. 
В центъра е руско-китайското сътрудничество 
Това ще бъде голям нефтохимически комплекс, който показва укрепването на икономическите връзки между Русия и 
Китай. За Поднебесната империя от особено значение е да диверсифицира във възможно най-голяма степен доставките 
на енергия, нуждите от която непрекъснато нарастват. 
Друг белег за сближаването между двете страни е гигантският газопровод на Газпром, наречен „Силата на Сибир“, открит 
в края на 2019 г. Той може да доставя до Китай до 38 млрд м3 руски газ годишно. Именно този газопровод осигурява газа 
за нефохимическия комплекс в град Свободни. 
 
√ Гърция създава нов енергиен хъб на Балканите  
Интерконекторът, който ще свърже гръцкото пристанище Александруполис (Дедеагач) с Трансадриатическия газопровод 
(TAP), ще превърне града в нов енергиен хъб. Това е заявил министърът на външните работи на Гърция – Никос Дендиас, 
в края на своето посещение на пристанище Александруполис, съобщава Blacksea-caspia. 
„Пристанище Александруполис ще се развива, ще стане пристанище – врата за Централна и Източна Европа и ще 
играе изключително важна роля за града и региона в близките години. Новият терминал за втечнен природен газ, 
който ще бъде построен на няколко мили от тук и интерконекторът, който прави връзката с TAP, ще превърнат 
Александруполис и Тракия в нови енергийни хъбове” е казал министър Никос Дендиас. 
Напомняме, на 31 декември 2020 година започнаха доставките на азербайджански газ в Европа по „Южния газов коридор”. 
За първи път в историята Азербайджан изнася своя природен газ на европейския пазар по тръбопровод. Като има вече 
пряк достъп до европейския пазар, който е най-големият вносител на природен газ в света, Азербайджан диверсифицира 
своите експортни възможности. По TAP, който представлява европейската част на „Южния газов коридор”, ежегодно ще 
се доставят осем милиарда кубически метра природен газ за Италия и по един милиард кубически метра за Гърция и за 
България. 
 
√ Защо шефовете на топ компании в САЩ продават масово акциите си на борсата  
През месец ноември президентите и изпълнителните директори на най-котираните американски фирми продадоха акции 
за повече от 63 млрд. долара. Нещо невиждано в съвременната история на САЩ, което в голяма степен е свързано със 
страха от възможно увеличаване на данъците за най-богатите, пише France 24. 
Дали Илон Мъск, Джеф Безос или Марк Зукърбърг имат нужда от джобни, за да направят коледните си подаръци? 
Те съставляват част от шепата собственици на топ компании, които продадоха акции в голямо количество през тази година 
и най-вече през ноември. 
Общо президентите и висшите изпълнителски кадри от предприятията от S&P500 – американски борсов индекс за 500-те 
най-котирани компании – са продали през ноември акции за 63,5 млрд. долара, пише Wall Street Journal в своя статия, в 
която се анализират данните от продажбите, извършени от ръководния изпълнителски екип на тези предприятия. А от 
началото на годината 48-те най-едри собственици са прибрали повече от 9 млрд долара. 
„Данъкофобия“ на собствениците на предприятия? 
„Това, което става в момента е без прецедент“, признава Даниел Тейлър, професор по конкурентоспособност и борсов 
специалист, интервюиран от Washington Post. „Собствениците обикновено продават акции в края на годината, но не в такъв 
мащаб“. Извършинетите от тях транзакции през ноември са с 50% повече спрямо същия период на миналата година. 
Някои решиха да съберат плодовете от своите акции за първи път от години насам. Това е случаят на Сергей Брин и Лари 
Пейдж, двамата основатели на Google, които не бяха продавали акции от 2017 г. и прибраха сега по около 1,5 млрд долара 
всеки. 
Други, като Марк Зукърбърг, тръгнаха по пътя на нарастване на продажбите. Основателят на Facebook увеличи седем пъти 
броя на продадените акции през тази година в сравнение с миналата, което му позволи да спечели 4,5 млрд. долара. 
Тази борсова треска, която обхвана малкия свят на големите богаташи, се обяснява преди всичко с наближаването на 
промените в данъчните закони в САЩ. Те се опасяват от данъчната реформа, чието влизане в сила се предвижда за 2022 г. 
и която има за цел да обложи печалбата от нереализирания капитал. Казано накратко, става дума за мярка, предложена 
от администрацията на Байдън, за допълнително облагане върху акциите, които милиардерите притежават. 
Това породи масовата продажба на акции, предвид опасността най-богатите да бъдат задължени да плащат данъци върху 
дяловете си. Илон Мъск, собственикът на Tesla, е един от най-големите критици на плановете за облагане на 
нереализираните печалби. Неговото допитване в профила му в Twitter дали би трябвало да продаде 10% от дяловете си в 
Tesla, беше мотивирано от желанието да не плаща голяма допълнителна сума на фиска, ако новият данък бъде приет, 
напомня New York Times. 
С тази продажба на акции „най-големите данъкоплатци могат да си спестят до 8 млн. долара от данъци при продажба на 
акции за 100 млн. долара преди влизането на закона в сила“, изчислява Даниел Тейлър. 
Начело е Силиконовата долина 
Но тази борсова лудост не се дължи само на „данъкофобията“ на елита от SP&500. Те знаят, че сегашните борсови цени са 
завишени и предвиждат, че тяхното покачване няма да продължи дълго. Една от причините за този песимизъм е 
увереността на големите собственици, че американската държава ще „натегне гайките“ на социалните помощи. Краят на 

https://blacksea-caspia.eu/
https://www.nytimes.com/2021/11/08/business/elon-musk-twitter-poll.html
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тези помощи ще доведе не само до намаляване на потреблението на домакинствата, но при най-заможната прослойка от 
ползвателите им получените средства често се реинвестират на финансовите пазари. Това е, което се нарича „бум“ на 
малките инвеститори в периода на Ковид-кризата, най-красноречивият пример за който е случаят с GameStop. 
Този апетит на малките участници на борсата допринесе за доброто състояние на фондовите пазари и, ако се намалят 
помощите, това би оказало влияние върху борсовите цени. Затова ръководният изпълнителски състав на големите 
компании се стреми да продава, докато не е станало твърде късно и не паднат курсовете. 
Не е случайно, че голямата част от хората, които се освобождават от акциите си, идват от IT сектора. Те продадоха акции 
за 41 млрд. долара само през месец ноември, което е повече от 60% от реализираните продажби, уточнява Wall Street 
Journal. 
Изглежда, че едно поколение от собственици на фирми от Силиконовата долина е стигнало до етапа, в който искат да се 
възползват от ситуацията, за да осъществият други инвестиционни проекти. 
В някои случаи търсенето на новото е очевидно. Джеф Безос, собственикът на Amazon, продаде част от активите си, за да 
финансира космическите си дейности. Парите получени от Марк Зукърбърг трябва да му помогнат да даде тласък на 
развитието на проекта на Facebook в метавселената. 
Всички тези продажби обаче могат да окажат по-широко въздействие върху пазара. Често се казва, че, когато даден 
собственик продава акциите на собствената си фирма, това означава, че не е оптимист по отношение на нейното бъдеще. 
В най-общия случай това е сигнал за другите акционери, които започват също да търсят начини да се освободят от своите 
активи. 
Това крие опсаност от борсова паника в ситуация, в която изглежда, че собствениците са се наговорили да продават по 
едно и също време. Но това е малко вероятно, защото е очевидно, че няма нищо общо с доверието или не в доброто 
състояние на собствената им компания и другите инвеститори го разбират. 
От дуга страна, това е ясен знак, че времето на борсовото надценяване на компаниите от IT сектора отива към своя край. 
След едно златно десетилетие, когато изглеждаше, че нищо не може да спре покачването им, рекордната продажба на 
акции показва, че самите собственици си дават сметка, че секторът е в борсово прегряване. 
 
Мениджър 
 
√ Повече от половината осмокласници изучават професия  
Повече от половината ученици в България изучават професия след седми клас. За поредна година се увеличава делът на 
професионалните паралелки, както и на тези със STEM професии и профили. Осмокласниците в професионални гимназии 
са 56,56% от всички. Това е увеличение от почти 4 процентни пункта спрямо учебната 2019/2020 година, когато за първи 
път се забелязва повишен интерес към професионалното образование. Това показва изпълнението на план-приема в 
гимназиите след седми клас за учебната 2021/2022 година, съобщават от пресцентъра на министерството на 
образованието и науката.  
Сформирани са общо 2333 паралелки с 54 499 осмокласници. От тях 1381 са професионални, 1371 са STEM. Профилираните 
са 952. От тях с профил "Чужди езици" са 296.  
Почти 32 000 ученици в осми клас (58,42%) се обучават по STEM профили и професии. Има ръст на приема в STEM 
професиите в направленията "Компютърни науки" и "Приложна информатика", както и в профилите "Природни науки" и 
"Софтуерни и хардуерни науки".  
Значително е нараснал броят на учениците, които се подготвят по специалности с очакван недостиг на пазара на труда. 
Тази учебна година те са 8483, а през изминалата са били 5425. Най-голям е броят на учениците, които се обучават по 
такива специалности в областите Пловдив, Варна, Сливен и Стара Загора. Най-предпочитани са "Автотранспортна техника", 
"Производство на кулинарни изделия и напитки", "Спедиция, транспортна и складова логистика", "Производство на хляб 
и хлебни изделия", "Електрически превозни средства", "Машини и системи с цифрово-програмно управление" и "Трайни 
насаждения".  
Близо 1300 ученици в 70 паралелки в осми клас се обучават и в защитени от държавата специалности. Техният брой е най-
голям в областите Бургас, Варна, София-град и Стара Загора. Най-голям е броят на изучаващите "Полевъдство", 
"Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника", "Корабни машини и механизми", "Корабоводене - морско" и 
"Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия".  
Най-високият процент на сформираните професионални паралелки е в област Враца - 75.74% от всички. Следва Перник с 
69.10%. В София също има ръст - професионалните паралелки в осми клас са 41,38%. За сравнение през учебната 2019/2020 
година процентът е 36,92 на сто.  
Най-много са паралелките със STEM професии и профили в Перник - 75.56%, следвани от Търговище (75.06%) и Габрово 
(70.22%), информират от МОН.  
 
√ Какво може да се обърка през 2022 година?  
Периодът от началото на пандемията с COVID-19 е изпълнен с прогнози, които така и не се сбъднаха. За всички, които вече 
гледат към 2022 г., било то с надежда или притеснения, това трябва да е причина за размисъл, пишат Том Орлик, Мейва 
Къзин и Енда Коран за Блумбърг. 
Повечето анализатори, включително тези на Блумбърг, имат за свой основен икономически сценарии през 2022 г. стабилно 
възстановяване и охлаждане на цените, както и отдръпване от паричните политики, въведени в началото на пандемията. 
Какво обаче може да се обърка и да саботира тези планове? Много неща. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-13/omicron-inflation-evergrande-10-biggest-risks-to-the-global-economy-in-2022?srnd=premium-europe
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Вариантът Омикрон, устойчивата инфлация, твърде агресивна политика на Федералния резерв, забавяне на 
икономическия растеж на Китай заради Evergrande, високо напрежение около Тайван, проблеми около Брекзит, нова 
криза с еврото, растящи хранителни цени и избухване на нов конфликт в Близкия изток – рисковете са много. 
Разбира се, има и много възможности нещата да се развият по-добре от очакваното. Правителствата може да решат да 
запазят фискалната подкрепа. Последният петгодишен план на Китай може да насърчи силни инвестиции. Спестяванията 
от пандемията може да доведат до големи харчове, стимулиращи икономиката. 
 
√ Леко поскъпване на петрола 
Цените на петрола се повишиха леко в ранната търговия във вторник. 
Към 8:50 часа българско време сортът Брент поскъпна с 0,13 долара, или 0,17%, до 74,52 долара за барел. Цената на 
американският лек суров петрол WTI се повиши с 0,07 долара, или 0,10%, до 71,36 долара за барел. 
„Търговците не искат да залагат срещу ОПЕК+, но всички краткосрочни рискове – от Омикрон до затягането на политиката 
на Фед, се оказват разрушителни за краткосрочните цени на петрола“, коментира Едуард Моя от OANDA. 
Правителствата по целия свят, включително наскоро Великобритания и Норвегия, затягат ограничителните мерки, за да 
спрат разпространението на варианта Омикрон. Вчера стана ясно, че поне един човек в Обединеното кралство е починал 
от новия вариант – първият в света потвърден смъртен случай от Омикрон. 
В Китай провинция Джъдзян се бори с първия си клъстър от COVID-19 тази година, като десетки хиляди граждани са в 
карантина, а засегнатите от вируси райони спират бизнес операциите, съкращават полетите и отменят събития. 
Азиатската банка за развитие във вторник намали прогнозите си за растеж за развиващите се страни в Азия заради 
несигурността и рисковете, породени от Омикрон. 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) повиши прогнозата си за глобалното търсене на петрол през 
първото тримесечие на 2022 г., предаде Ройтерс. В месечния си доклад ОПЕК посочи, че очаква търсенето на петрол да 
достигне 99,13 млн. барела на ден през първото тримесечие на следващата година. Това е с 1,1 млн. барела на ден повече 
в сравнение с прогнозата от миналия месец. 
Междувременно се очаква предлагането да се увеличи, като добивът на най-големия шистов басейн в САЩ се очаква да 
нарасне до рекордно ниво през януари, сочи месечната прогноза на Администрацията за енергийна информация на САЩ. 
 
√ Ръст на борсите в Европа преди срещите на централните банки  
Европейските акции поскъпнаха в ранната търговия в понеделник, подкрепени от печалбите в чувствителни сектори преди 
вълната от срещи на централните банки, които могат да доведат до сериозни промени в паричната политика, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст 2,5 пункта, или 0,53%, до 478,06 пункта, следвайки три сесии на загуби. 
Глобалните нагласи са като цяло оптимистични, след като данните за висока инфлация не се отразиха негативно на 
щатските индекси, които напреднаха в петък. 
Немският показател DAX се повиши със 135,85 пункта, или 0,87%, до 15 759,16 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 регистрира спад от 7,15 пункта, или 0,1%, до 7 284,63 пункта. Френският измерител CAC 40 напредна с 20,92 
пункта, или 0,3%, до 7 012,6 пункта. 
Вниманието на инвеститорите тази седмица е насочено върху решенията за паричната политика, които се очаква да бъдат 
взети от Европейската централна банка (ЕЦБ), Федералния резерв на САЩ, Английската централна банка и Японската 
централна банка. 
Според прочуване на Ройтерс ЕЦБ е готова да намали наполовина размера на активите, които купува всеки месец от април 
насам. 
„Това ще бъде сравнително спокойна седмица заради Омикрон“, коментира Вилем Селс, главен инвестиционен директор 
в HSBC, добавяйки, че ЕЦБ вероятно ще запази своята Пандемична програма за спешни покупки (PEPP) в действие поради 
появата на новия вариант. 
„Засега пазарите предполагат, че ваксините ще работят... Гледайки напред, 2022 има солидни перспективи за растеж - 
прогнозираме 4% ръст в еврозоната, което е доста над историческото средно ниво. Все още има и много ликвидност“„ 
добави той. 
Индексът SXPP на минно-добивните и на индустриалните компании се повиши с 1,62%, след като водещият потребител на 
мед Китай обеща да се фокусира върху икономическата стабилност и да запази растежа в разумен диапазон през 
следващата година. 
Технологичният индекс SX8P се повиши с 1,53%, след като UBS повиши рейтинга си за акциите на SAP, които поскъпнаха с 
1,90%. 
Цената на книжата на Vifor Pharma се повиши с 18,74%, след като австралийският биофармацевтичен гигант CSL потвърди, 
че е в преговори за закупуване на швейцарския производител на лекарства в сделка. Според медиите очакваната сделка е 
на стойност около 7,2 милиарда долара. 
Акциите на UniCredit поскъпнаха с 1,58%, след като кредиторът обяви, че иска да увеличи своя дял на родния си пазар, но 
няма интерес от придобиване на най-големия застраховател в страната Generali и неговия водещ акционер Mediobanca 
Цената на книжата на норвежкия производител на алуминий Norsk Hydro се повиши с 4,91%, след като компанията повиши 
целите си за намаляване на разходите и обяви планове за изплащане на по-голям дивидент за 2021 г. 
Ръст на Уолстрийт въпреки инфлацията 
Американските борсови индекси записаха повишения в петък, завършвайки силното седмично рали на Уолстрийт въпреки 
рекордния скок на инфлацията в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
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Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 216,3 пункта, или 0,6%, до 35 970,99 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 се повиши с 44,57 пункта, или 0,95%, до 4 712,02 пункта. Индексът на високотехнологичните 
дружества Nasdaq напредна със 113,23 пункта, или 0,73%, до 15 630,6 пункта. 
За седмицата Dow се повиши с 4%, слагайки край на серията от четири поредни седмични спадове. S&P 500 и Nasdaq 
Composite добавиха съответно 3,8% и 3,6% към стойността си, регистрирайки най-силната си седмица от февруари насам. 
Индексите се задържаха в зелената зона, въпреки че Министерството на търговията съобщи, че инфлацията в САЩ е 
достигнала 6,8% на годишна база през ноември – най-високото ниво от 1982 г. насам. Прогнозите на анализаторите, 
анкетирани от Dow Jones, бяха за ръст до 6,7%. 
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. 
Тези резултати не доведоха до спад на индексите, тъй като някои инвеститори очакваха дори по-голям ръст на инфлацията. 
Джефри Гундлач от DoubleLine заяви по-рано, че се опасява, че инфлацията може скоро да е над 7%. 
„Данните за потребителската инфлация показват най-голямото ускорение от десетилетия, но те не бяха изненадващи. 
Пазарът залагаше на още по-голям ръст, така че тези резултати донесоха облекчение“, коментира Раян Детрик от LPL 
Financial. 
Инвеститорите също подхождат внимателно към високата инфлация, което може да доведе до ускоряване на свиването 
на месечни покупки на активи на стойност 120 млрд. от страна на Фед. 
Междувременно акциите на Oracle поскъпнаха с 15,61%, след като компанията представи по-добри от очакваното 
резултати за тримесечието. 
Загуби обаче регистрираха авиокомпаниите. Цената на книжата на Southwest Airlines се понижи с 3,76% след поредното 
понижение на рейтинга на акциите й от Уолстрийт – този път от Goldman Sachs. 
Акциите на компанията за интерактивен фитнес Peloton поевтиняха с 5,38, след като Credit Suisse понижи рейтинга си за 
компанията, заявявайки, че връщането към фитнес залите и промените в потребителските разходи ще натежат върху 
рентабилността на фирмата. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Борсовите индекси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати в понеделник, предаде Си Ен Би Си. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 отчете ръст от 202,72 пункта, или 0,71%, до 28 640,49 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 14,73 пункта, или 0,4%, до 3 681,08 пункта, докато по-
малкият показател Shenzhen Composite регистрира ръст от 100,92 пункта, или 0,67%, до 15 212,49 пункта. Хонконгският 
измерител Hang Seng изтри 41,14 пункта от стойността си, или 0,17%, достигайки ниво от 23 954,58 пункта. 
Южнокорейският бенчмарк Kospi се понижи с 8,57 пункта, или 0,28%, до 3 001,66 пункта. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 25,8 пункта, или 0,35%, до 7 379,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
регистрира спад от 1,81 пункта, или 0,30%, до 611,53 пункта. BGBX40 се понижи с 0,51 пункта, или 0,37%, до 138,91 пункта. 
BGTR30 изтри 4,42 пункта от стойността си, или 0,66%, достигайки ниво от 666,74 пункта. BGREIT се понижи с 1,50 пункта, 
или 0,91%, до 162,80 пункта. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Предстоят решения на централните банки - възможни са сътресения на пазарите 
Пазарен коментар на Юън Потс, Bloomberg Лондон, "В развитие", 13.12.2021  
Европейските акции се повишиха в понеделник, докато трейдърите се готвят за решенията на централните банки през 
седмицата и на фона на тревоги за инфлацията и икономическите рискове от варианта Омикрон. Това каза Юън Потс, 
Bloomberg Лондон, в своя пазарен коментар за предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Делян 
Петришки. 
"Минните акции водят ръста на европейския Stoxx 600, а цената на желязната руда скочи заради очакванията, че 
Китай може да увели стимулите догодина. 3,5 часа от търговския ден германският DAX е с 1 процентен пункт ръст 
и е един от най-добре представящите се индекси досега за днес". 
Преди очакваното отваряне на Уолстрийт фючърсите сочат за позитивен старт, след като петък затвори с рекорд, каза Потс. 
"Инфлацията от 6,8% за ноември бе в рамките на очакваното, но се оказа най-висока от 1982г." 
"Очаква се Фед да ускори намаляването на стимулите и евентуално да открехне вратата към по-ранно повишение 
на лихвата през 2022г., ако ценовият натиск остане близо до 40-годишния пик". 
Сред заседанията на централните банки тази седмица са и тези на ЕЦБ, централната банка на Япония и Английската 
централна банка, припомни коментаторът. "Възможно е тези решения да предизвикат движения на пазарите". 
"Доходността по 10-годишните американски държавни облигации се понижи до 1,47% и доларът поскъпна", каза още 
Потс. "Петролът се стабилизира след най-големия седмичен ръст на WTI от 3 месеца. Трейдърите оценяват 
рисковете от варианта Омикрон, а очакванията за фискалните стимули в Китай подкрепиха настроението. Сега 
фючърсите на WTI се търгуват около $72 долара за барел". 
 
√ Премерената икономическа лудост на Ердоган трябва да го спаси до изборите 
Али Персембе, финансов анализатор и инвестиционен консултант, "В развитие", 13.12.2021 г.  
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Действията на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган могат да имат положително влияние върху икономиката в 
далечно бъдеще, но в момента целят единствено да му осигурят победата на президентските избори през 2023 г. Цялата 
политика на Ердоган се базира на поляризиране на гласоподавателите, което не вещае нищо добро за социалния мир в 
страната. Дали съзнателно или не Турция се изолира от международните пазари и финансова система чрез тази политика. 
Това коментира Али Персембе, финансов анализатор и инвестиционен консултант и основател на първата рейтингова 
агенция в Турция, в ефира на предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки. 
„Всичко се свежда до броя на гласовете през 2023 г. - Ердоган трябва да оцелее дотогава и да спечели изборите. Това, 
което печели гласове е икономиката – хората трябва да са в добро икономическо състояние, за да гласуват за него.“ 
Така нареченият икономически модел на Ердоган се гради на пет основни принципа, каза Персембе – инвестиции, заетост, 
производство, износ и темп на рестеж. „Ако планът проработи – и това е много съмнително – по-ниските лихви ще 
подпомогнат инвестициите, заетостта и темпа на растеж. Същевременно сериозната девалвация на турската лира ще 
обезкуражи вноса и ще реши проблема с дефицита по текущата сметка. Това ще обърне девалвацията, инфлацията ще 
намалее и заедно с по-голям темп на растеж ще подпомогне изборната победа на Ердоган. Това е планът.“ 
Шансовете това да проработи са много малки, а дори и да успее ще има лоши последици за цялото турско общество, смята 
Персембе. „Рационалното икономическо общество знае, че този модел няма да проработи – а дори и да успее, ще бъде 
много болезнено за икономиката.“ 
Социологическите проучвания сочат ниска подкрепа (около 30%) за Ердоган и може би това е причината той да следва 
една толкова рискова политика, която може в крайна сметка да не проработи, смята Персембе. „Всичко сочи към липса на 
откровеност и непоследователност.“ 
Турската лира е в свободно падане в момента, а високата инфлация пречи на инвестициите, производството и унищожава 
спестяванията на населението. 
„63% от всички банкови сметки в Турция са в долари, а не в лири, и ускорената доларизация и инфлация не печелят 
приятели за Ердоган.“ 
Не мисля, че планът на Ердоган е близък до каквато и да е рационална икономическа мисъл, а е по-близко до религията, 
каза Персембе „Във всички сфери се водят разговори, че високите лихви са коренът на цялото зло – и това е мандатът на 
централната банка.“ 
Никой не вярва на официалната статистика, а доверието в независимостта на централната банка е изключително ниско 
след поредицата уволнения на нейните управители. 
Основната риторика на Ердоган в момента е религията, което не помага на никого. „Всичко това се прави за избягване на 
предсрочните избори и Ердоган да оцелее до 2023 г.“ 
Никой разумен човек не би инвестирал дългосрочно в Турция в момента, каза Персембе. „Преките инвестиции в Турция са 
много малко ... и поне до изборите ще бъде много трудно да се привлекат чуждестранни инвестиции.“ 
Дали съзнателно или не Турция се изолира от международните пазари и финансова система чрез тази политика. „Ако 
игнорирате реалността на капиталовите пазари и се опитате да създадете затворена икономика – технически е възможно, 
но ще е много болезнено и никой в Турция не иска да го види“, каза Персембе и добави, че макар това да намали на теория 
зависимостта от чуждите инвестиции, цената за икономиката ще бъде прекалено висока. 
 
Cross.bg 
 
√ Енергийни експерти: Възможно е цената на тока за бита да не бъде увеличена 
Може ли новият кабинет да намали цените на тока за бита и бизнеса и как планира да го направи? Цената на парното в 
София да скочи с 30% от първи януари, искат от КЕВР. Защо се стигна до това предложение? По тези въпроси дискутираха 
в ефира на „Здравей, България" енергийният експерт Еленко Божков и Мартин Владимиров от Центъра за изследване на 
демокрацията. 
„Последното редовно правителство и тогавашния парламент заложиха две бомби в един член - чл. 100 от Закона за 
енергетиката. Двете бомби са това, че от пазара трябва да се купува всичката енергия. Освен това т.нар. енергия за 
технологични разходи също трябва да се купува и продава от пазара. Това води до невъзможност да се реагира по някакъв 
начин, когато на пазара цената на ел. енергията се повишава, както е сега", обясни Владимиров. 
Негов анализ показва, че е напълно възможно цената за бита да не се увеличава, без да се пипа Законът. Според него 
начинът е да се увеличи енергията за регулирания микс с около 2 млн. мегаватчаса и да се намали същата енергия от двете 
американски централи, защото тя е по-скъпа. Така щял да се получи микс. Това решение ще бъде предложени на 
премиера. 
„По принцип КЕВР е независим регулатор и нейните решения не бива да се взимат под натиск от властта. От тази гледна 
точка аргументите за член 100 от ЗЕ са малко странни, защото това е пътя към либерализация за пазара. Ние сме поели 
ангажимент към ЕК да синхронизираме българското законодателство с европейското, отлагаме тези промени от години. 
Явно за пореден път ще има намеса на държавата. Трябва да се има предвид, че живеем във времена, в които 
наблюдаваме повишение на цените на природния газ и електроенергията в цяла Европа. КЕВР донякъде си върши работата 
като регулира цената нагоре, защото по веригата ще има много губещи предприятия, ако цената не се повиши", смята 
Божков. 
Според енергийният експерт КЕВР е успяла да задържи цената на по-ниски нива от реалните пазарни стойности. Той е 
очаквал повишението да е по-високо. За Божков не е ясно защо продължава да се дава субсидия от 4 лв. за мегаватчас на 
ТЕЦ „Марица - Изток" 2, която можела сама да си компенсира разходите, както и да бъде на печалба. 
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„Още по-неясно е, защо, въпреки указанията на ЕК, договорите с двете американски централи не са прекратени. Те 
трябваше да бъдат прекратени още през май", добави Владимиров. 
 
√ От 25 декември 2021 г. влизат в сила важни промени в пенсионното законодателство  
Oт 25 декември 2021 г. влизат в сила важни промени в пенсионното законодателство, които ще повлияят върху размера 
на трудовите пенсии. От тази дата размерът на всички пенсии, свързани с трудова дейност, които се отпускат с начална 
дата след 24 декември 2021 г., ще се изчислява с нова тежест за годините и месеците осигурителен стаж без превръщане.  
До изменението се прилага процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж, който от 25 декември 2021 г. се повишава на 
1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане, както и съответната част от тези проценти - за всеки месец 
осигурителен стаж. 
За пенсионерите, които имат осигурителен стаж, положен при условията на първа и/или втора категория труд, разликата 
между общия им осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, и осигурителния им стаж без превръщане, 
продължава да участва при определяне размера на пенсията с 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната 
пропорционална част от този процент - за месеците осигурителен стаж. 
С оглед равнопоставеност на пенсионерите, считано от 25 декември 2021 г. НОИ ще преизчисли служебно над 2 000 000 
трудови пенсии и добавки (в т.ч. пенсии за осигурителен стаж и възраст, инвалидни пенсии, наследствени пенсии и 
вдовишки добавки), отпуснати с начална дата до 24 декември 2021 г., включително, като при това преизчисляване ще бъде 
приложена по-високата тежест за всяка година и месец осигурителен стаж без превръщане. 
Преизчисляването на пенсиите ще се извърши, без да се променя доходът, от който е изчислена всяка една от тях, след 
което размерът ѝ ще се осъвремени, преиз-числи и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на 
отпускането ѝ до 24 декември 2021 г. включително. Преизчисляването ще се извърши само ако това е по-благоприятно за 
пенсионера. В противен случай ще се запази размерът на пенсията, получаван до датата на преизчисляването. 
Преизчислените размери на пенсиите си лицата ще започнат да получават с редовното месечно плащане за януари 2022 
г., като към тях ще бъде изплатена и разликата между старите и новите им размери за седемте дни от 25 до 31 декември 
2021 г. 
За преизчисляването на всяка пенсия ще бъде издадено разпореждане, което ще се връчва на лицето при поискване. В 
зависимост от желанието на пенсионера, връчването може да се извърши на място в приемната на съответното 
териториално поделение на НОИ, чрез лицензиран пощенски оператор с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез 
Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление". Лицата, разполагащи с 
Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, ще могат да направят справка за разпорежданията, касаещи техните 
пенсии, на интернет страницата на НОИ след началото на месец януари 2022 г. 
От 25 декември 2021 г. се увеличава от 300 лв. на 370 лв. минималният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж 
и възраст, отпусната на лица, положили пълния осигурителен стаж, изискуем от закона към момента на пенсионирането. 
Въз основа на този размер се определят минималните размери и на останалите видове пенсии, свързани с трудова 
дейност, като например: 
• 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.) - за пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната при условията на непълен 
осигурителен стаж (към момента - не по-малко от 15 г. действителен осигурителен стаж); 
• 314,50 лв. (85 на сто от 370 лв.) - за пенсията за инвалидност поради общо заболяване при трайно намалена 
работоспособност/вид и степен на увреждане между 50 и 70,99 на сто, съответно 388,50 лв. за същия вид пенсии при 
процент на увреждане от 71 до 90 на сто и 425,50 лв. - за над 90 на сто; 
• 277,50 лв. (75 на сто от 370 лв.) - за наследствените пенсии. 
С предстоящите промени пенсионерите, които получават минимален размер на съответния вид пенсия ще достигнат 1 044 
000 при 892 000 към настоящия момент. 
Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях също се увеличава - от 1440 лв. на 
1500 лв. Така пенсионерите, чиито пенсии са ограничени до т.нар. „таван" на пенсиите ще се увеличат от около 27 500 на 
над 34 000. 
Очакванията са при запазване на текущите параметри на макрорамката средният размер на пенсиите от 537,50 лв. през 
тази година да се увеличи до 580,50 лв. през 2022 г., което е нарастване с около 8%. В сметките е включена и изплащаната 
през 2021 г. на всички пенсионери еднократна допълнителна сума към пенсиите, известна като „ковид добавка“.     
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Какви са щетите след поройните дъждове в страната и има ли населени места без достъп? 
- Продължават споровете за бъдещата специализирана детска болница. Какво решение очакват медиците- в 

студиото директорът на специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. д-р Иван 
Митев" д-р Благомир Здравков 

- Докъде стигна разследването на автобусната катастрофа на автомагистрала Струма и от каква реформа има 
нужда съдебната система. Гост: Борислав Сарафов 

- Има ли механизми за задържане цената на електроенергията? Гости: Енергийните експерти Явор Куюмджиев и 
Васил Начев 

бТВ, „Тази сутрин" 
- България с редовен кабинет. Ще успеят ли да изпълнят заявката си за пълен мандат премиерът Кирил Петков и 

министрите му? Гости: Мирослав Севлиевски и Мехмед Дикме 

https://www.noi.bg/eservicesbg/reports/reportsegn
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- След встъпването в длъжност на новото правителство, кога ще заработи отново двустранната комисия между 
София и Скопие. Гост: Проф. Кирил Топалов 

- Какви са щетите в пещерата Дяволското гърло след проливните дъждове. И още: Как къщи в радомирско бяха 
залети от придошлите води 

- Математикът проф. Николай Витанов с прогноза за навлизането на варианта „Омикрон" в България 
- Какво не достигна на Костадин от „Фермата" да стигне до финала на риалити формата 

НТВ, „Здравей, България" 
- Ден първи в управлението на страната. Приоритети и подводни камъни. Вицепремиерът и министър на околната 

среда Борислав Сандов 
- Възможно ли е новият кабинет да намали цените на тока за бита и бизнеса 
- Детето-чудо на българските щанги - 17-годишният Карлос Насар от Червен бряг със световна титла при мъжете 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Тежестта според министерствата: 50,25% за ПП, БСП - 15,58%, ИТН - 22,11%, ДБ - 12,06% 
в. Труд - Нов кабинет по нов път - Ботевград-Враца-Шумен 
в. Телеграф - Ол инклузивът свършва в полунощ 
в. Монитор - Харчим 8 милиона на час за коледни подаръци 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Първи задачи, които си постави новият премиер: От Гешев през нито 1 беден пенсионер до "Хемус" 
в. 24 часа - Ток, зараза, поощрение за бизнеса и по-малко пари при прокуратурата 
в. Труд - Главният прокурор Иван Гешев: Искат ми оставката заради запори на 3 млрд. лв. 
в. Труд - В 5 метростанции ще има дефибрилатори 
в. Телеграф - ГДБОП искала прокурорите да смачкат делото ХЕМУС 
в. Телеграф - Пороят понесе мост на СТРУМА 
в. Монитор - Първата заповед: Зелен сертификат в МС, проф. Аргирова - съветник 
в. Монитор - ЖП монтьор и месар стават защитени, не достигат ВЕИ техници 
Водещи интервюта  
в. 24 часа - Д-р Александър Симидчиев, пулмолог и депутат от "Демократична България": 75% от депутатите са или без 
маски, или ги носят неправилно, но отказват дебат по темата 
в. Труд - Вежди Рашидов пред "Труд": Живях пъстър и сложен живот, достоен за роман 
в. Телеграф - Вежди Рашидов на 70: Господ е залепил магнит в изложбите ми 
в. Монитор - Кънчо Стойчев, социолог: От промяната в системата за безнаказаност ще зависи животът на новото 
правителство  
Водещи анализи  
в. Труд - Смразяващият ефект на българската съдебна реформа - intuitu personae 
в. Телеграф - Ол инклузивът - далаверата не е за вас 
в. Монитор - Коледно щастие на изплащане 
 
√ Предстоящи събития на 14 декември 
София. 

- От 11.00 ч. в Централна зала на НАИМ ще се състои медийно събитие по повод официалното връщане на изнесени 
от България иманярски находки на Националния археологически институт с музей при Българската академия на 
науките. 

- От 11.00 ч. в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов" Посолството на Израел ще предаде на болницата дарение в размер на 2 
тона техника и медицински консумативи. 

- От 12.00 ч. в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Конфедерацията на българския туристически 
бизнес. 

- От 13.00 ч. в онлайн платформата Microsoft Teams официално ще бъде обявен стартът на полетите по маршрута 
София - Санкт Петербург. 

- От 13.15 ч. в зала 1 на Столична община ще се проведе брфинг, на който председателят на Столичния общински 
съвет Георги Георгиев и общински съветници ще представят обявяването на конкурс за изграждане на паркинг с 
публично-частно партньорство в район „Студентски". 

- От 19.00 ч. в Галерия DOZA ще се състои изложба Форми на общуване" събира многообразието от произведения, 
създадени през последните 15 години от студенти и преподаватели от департамент „Изящни изкуства" на Нов 
български университет. 

- От 20.00 ч. в зала "Тържествена" на Военната академия Йорданка Христова ще представи своя концерт-спектакъл 
"Обич разпиляна". 

*** 
Благоевград. 

- От 19.00 ч. в зала „Скаптопара" ще се проведе церемония Спортист на годината 2021 на Благоевград. 
*** 
Бургас. 
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- От 11.00 ч. в конферентната зала на Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще се проведе 
пресконференция, на която ще бъдат представени 4 проекта на общината. 

- От 18.00 часа в Центъра за съвременно изкуство и библиотека ще се проведе инициативата „Празнуваме Коледа" 
с Вокална формация „Морски песъчинки". с художествен ръководител Милена Добрева. 

- От 18.00 часа в Дома на писателя Слави Томов ще представи книгата„Роден в СССР" от Василе Ерну. 
- От 19.00 часа в Културния дом на нефтохимика ще започне „Мъжете предпочитат да излъжат" от френския 

драматург Ерик Асус. 
*** 
Варна. 

- От 18.00 ч. във Фестивалния и конгресен център ще се проведе заключителен гала концерт на фестивала „Традиция 
с бъдеще". 

*** 
Добрич. 

- От 12.00 ч. на пл. „Свобода" ще се състои фолклорен концерт „Коледа, ладе" на Фолклорен танцов ансамбъл 
„Добротица" и Детска танцова студия „Добрич" при Младежки център - Добрич с гл. худ. ръководител Александър 
Александров и хореограф Юрий Митев. 

- От 12.00 ч. на площад "Свобода" танцовите формации към Младежкия център в Добрич ще представят празничен 
фолклорен спектакъл. 

*** 
Сливен. 

- От 17.30 ч. в зала „Сливен" ще се проведе церемония по връчване на наградите на Община Сливен на 10-те най-
добри спортисти, треньор, отбор от колективните спортове, най-добър спортист с увреждания и Бъдещи звезди 
на Сливен за 2021 г. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 ч. в РБ „Захарий Княжески" ще се състои представяне на книгата „Фестивали за музикално - сценични 
изкуства. Концепции. Метаморфози. Реализации" на д - р Емилия Жунич. 

- От 19.00 ч. в Драматичния театър ще се играе постановката „Да се провреш под дъгата". 
- От 19.30 ч. в Културен център „Стара Загора" ще се играе комедията „Хайде да убием Матилда". 

*** 
Хасково. 

- От 17.30 ч. в галерия „Форум" Дружеството на хасковските художници ще представи коледна изложба. 
*** 
Шумен. 

- От 12.00 ч. пред зала 3 на третия етаж на Съдебната палата ще се състои откриване на постоянна фотоизложба под 
надслов „90 години съдебна палата-Шумен". 

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

